04
O interesse público na defesa
comercial - Inflexão no modelo
brasileiro?
Leane Cornet Naidin

Maio de 2019

CINDES - Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento - Rua Jardim Botânico, nº 635, sala 906.
Jardim Botânico - CEP: 22470-050 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil - tel: +55 21 3874 6338 - www.cindesbrasil.org

www.cindesbrasil.org

O Ministério da Economia deu início recentemente a um processo de consultas públicas
com vistas à adoção de um novo marco regulatório para disciplinar os procedimentos de
avaliação de interesse público em medidas de defesa comercial1. Frente às resistências políticas
enfrentadas para colocar em marcha um programa abrangente de abertura comercial, promessa
de campanha do atual governo, a revisão desse regime, neste momento, parece ser um passo
que apresenta menor custo político, vis-à-vis iniciativas de redução de tarifas de importação.
A noção de interesse público é entendida como a que expressa o efeito líquido da
aplicação de defesa comercial (medidas antidumping ou compensatórias) sobre as importações,
por meio do exame dos seus eventuais impactos positivos sobre a produção doméstica, versus
os efeitos negativos da proteção sobre os agentes econômicos afetados por essas medidas. A
natureza altamente conflitiva dos interesses econômicos envolvidos faz desse regime um dos
mais propícios para o exame da economia política da proteção comercial.
A revisão dessa política apresenta peculiaridades importantes para a política comercial
brasileira. Relatório da OMC de novembro de 2018 indica que dentre os “trade remedies” as
medidas antidumping continuam sendo o principal instrumento de adoção de novas barreiras
ao comércio pelos países do G202. Ao preconizar a eliminação dos danos causados à produção
interna por práticas de preços de exportação de dumping ou beneficiados por subsídios – no
sentido em que os conceitos de “dano” e de “dumping” são entendidos pelos acordos
multilaterais da OMC - essa política viabiliza o aumento da proteção da indústria doméstica
fabricante do produto em questão. Ao mesmo tempo, por estar prevista nas regras multilaterais,
minimiza potenciais conflitos protecionistas entre os países. Sua utilização cresceu
rapidamente ao longo dos anos posteriores à criação da OMC, no rastro da liberalização
comercial implementada por vários países a partir dos meados dos anos 90.
A prática brasileira na aplicação de medidas de defesa comercial intensificou-se a partir
de meados dos anos 2000, e significativamente no sentido inverso à incidência de medidas
antidumping nas suas exportações. Entre 1995-2011 o país se situava em 8º lugar no ranking
dos países aplicadores de medidas, e no 10º lugar no ranking dos países afetados. A inflexão
observada a partir de então levou o país a se tornar o segundo maior usuário dessa política no
período 2010-2017.3
A taxa de crescimento do número de ações antidumping iniciadas pelo país no período
2010 a 2014 foi notável – em apenas quatro anos foram iniciadas 198 ações, um número
equivalente a 72% das iniciadas na década 2008-2017. Foi relevante para essa evolução a
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http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/defesa-comercial/306-interesse-publico/271-consultapublica-interesse-publico
2
https://read.wto-ilibrary.org/trade-monitoring/report-on-g20-trade-measures-2018_d02e8a50-en#page1, pag.
25-31.
3
www.wto.org. https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm
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diretriz da política econômica do período, quando o Plano Brasil Maior incentivou a proteção
antidumping. A partir de então, as iniciativas de abertura de novas investigações voltam ao
patamar observado no período anterior a 2008. Dados do G20 do período julho 2017-junho
2018, em comparação com igual período anterior, mostram queda no número de ações iniciadas
e nas medidas antidumping aplicadas pelos países do G20, de 16% e 4%, respectivamente.
Ainda que o Brasil tenha seguido a tendência geral, o país ainda se situa respectivamente no
sexto lugar nesses dois rankings no período mais recente.
1. A introdução do regime de interesse público no Brasil: reação a interesses
contrariados
O ativismo brasileiro na área suscitou questionamentos de segmentos econômicos
usuários industriais dos produtos sujeitos a essas medidas, em função dos impactos restritivos
sobre suas compras externas. Essa reação motivou a criação de um regime de interesse público
na aplicação de medidas de defesa comercial. Em fevereiro de 2012 foi instituído, no âmbito
do antigo Ministério da Fazenda, o Grupo Técnico de Avaliação do Interesse Público (GTIP),
com a função de analisar pleitos de segmentos econômicos domésticos contrários à aplicação
de medidas antidumping ou compensatórias, e conduzir as avaliações de interesse público.
O GTIP esteve responsável pela condução das avaliações enquanto à CAMEX coube a
decisão pela aplicação das medidas de defesa comercial, e/ou sua suspensão por razões de
interesse público. As avaliações de interesse público respondiam às demandas dos setores
empresariais afetados adversamente pela política antidumping, de forma desvinculada do
trâmite das investigações de defesa comercial. Como se sabe, estes são regimes cuja
conceituação permite ampla discricionariedade à atuação das autoridades de implementação.
Sendo assim, os marcos formal e institucional e as características do processo decisório têm
implicações importantes quanto aos objetivos da política econômica que se queira
implementar.
A Tabela a seguir apresenta o total das investigações de interesse público iniciadas no
Brasil no período entre 2013, após a criação do GTIP, até 2018, segundo os setores dos
produtos envolvidos e os resultados das avaliações, discriminando-se os trâmites do processo
decisório. O regime permitia, do ponto de vista institucional, a convivência de dois trâmites
administrativos para essas avaliações – um no âmbito do GTIP e outro no âmbito da CAMEX
– duplicidade que enfraqueceu o regime e prejudicou a transparência no processo decisório.
Cerca de um terço das decisões foram oriundas de exames pelos ministros da CAMEX, sem
qualquer avaliação técnica prévia no âmbito do GTIP – uma duplicidade ilustrativa do
imbróglio institucional em que foi instaurado o regime nacional.
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Casos de avaliação de interesse público no Brasil
2013-2018*
Categoria de Nº casos
Uso/Setores
com
trâmite
processual
no GTIP

Produtos
Intermediários
Borracha
Cerâmica
Papel
e
celulose
Plástico
Químico
Siderúrgico
Têxtil
Transporte

Nº casos
com
trâmite
processual
extra
GTIP

Nº
Res.
CAMEX que
iniciam
Investigações
IP *

Nº Res.
CAMEX
que
mantêm
medidas
de defesa
comercial
*

Nº Res.
CAMEX
que
alteram
medidas
de defesa
comercial
*

22
0
1

6
3
0

28
3
1

7
0
0

21
3
1

1
8
2
3
2
3

0
0
0
2
0
0

1
8
2
5
2
3

1
3
1
1
1
0
0

0
5
1
4
1
3

0
0
1

1
1
1

0
0

1
1
1

1
1
7

1
1
29

0
0
7

1
1
22

Elétrico
1
Mineral
1
Vidro
0
Bens
de
Consumo
1
Calçados
1
Total Geral
22

*Casos concluídos de 2013 até 15/10/2018. Contagem com base em Resoluções CAMEX.
Fonte: Naidin, 2019. http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34707&Itemid=432

Dentre as 29 Resoluções referentes a decisões de interesse público publicadas pela
CAMEX no período, 96% se referem a produtos intermediários (28), e dentre estes 21 (75%)
promoveram a alteração das medidas aplicadas. Se considerarmos o total dos produtos objeto
de medidas de defesa comercial questionadas por razões de interesse público (20 produtos), a
proporção dos casos em que as medidas foram alteradas ainda é elevada – 65%. Esse indicador
expressa a pressão do conflito de interesses quanto ao uso do regime de defesa comercial no
país.

O interesse público na defesa comercial - Inflexão no modelo brasileiro?

www.cindesbrasil.org

2.

Comparando com a prática internacional

A incidência de casos com alteração das medidas destoa da prática internacional. Nas
avaliações transcorridas na União Europeia e no Canadá, por exemplo, países que dispõem de
regimes de interesse público consolidados, a proporção dos casos de alteração de medidas por
razão de interesse público é reduzida. No período 2013 a 2017 dados divulgados pela
Confederação Nacional da Indústria – CNI4 indicam que na UE das 28 avaliações realizadas
no período em apenas 2 casos (7,1%) as medidas foram alteradas por razões de interesse
público. No Canadá, entre 1986 e 2018 foram levados ao tribunal canadense 24 casos, dentre
os quais as avaliações de interesse público foram iniciadas em sete casos – e, dentre estes, em
quatro casos as medidas foram alteradas.
Contudo, as disparidades em relação ao cenário brasileiro devem ser entendidas em
seus respectivos contextos. No caso europeu, a consideração do interesse comunitário antes da
aplicação de medidas de defesa comercial viabiliza a coerência com os objetivos mais amplos
do bloco econômico, em relação aos quais a política comercial está subordinada. No Canadá,
um critério decisivo observado é se medidas de defesa comercial geram “consequências
imprevistas”, conceitualmente discriminadas em seu marco normativo, sobre o mercado e os
consumidores canadenses, que extrapolam os interesses específicos das partes envolvidas na
disputa pelas medidas de defesa comercial.
No caso brasileiro, a incipiente noção de interesse público na cultura da política
comercial brasileira não possibilitou a construção de um arcabouço técnico-analítico que
norteasse a atuação governamental nessas avaliações. Sem uma perspectiva clara de coerência
com objetivos de longo prazo da política comercial nacional, a implementação do regime foi
sendo feita de maneira ad-hoc, voltada para “aliviar” as pressões protecionistas de uma política
de defesa comercial conduzida para a aplicação de medidas, sem critérios econômicos que
implicassem uma revisão profunda da política. Dessa forma, o regime foi introduzido no país
com precariedade na definição de critérios econômicos substantivos para a tomada de decisões.
3. O novo modelo
O atual Ministério da Economia absorveu as funções da Secretaria de Comércio
Exterior do antigo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), e
o marco institucional na área foi modificado5. O antigo Departamento de Defesa Comercial
(DECOM), do MDIC, foi extinto, e foram revogadas as Resoluções CAMEX que regiam as
funções do GTIP. As atividades antes desempenhadas pelo DECOM e pelo GTIP foram
aglutinadas na Sub-Secretaria de Defesa Comercial e Interesse Público (SDecom), da
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CNI, apresentação na AEB de 05/04/2018.
Decreto 9679/2019, de 2 de janeiro de 2019, que trata da estrutura regimental do Ministério da Economia
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Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Em 17 de abril essa
Secretaria publicou Portaria Nº 8, que disciplina os novos procedimentos administrativos de
avaliação de interesse público em medidas de defesa comercial. Posteriormente, foram
divulgados outros documentos normativos, o “Guia Processual de Defesa Comercial e Interesse
Público”, e o “Guia Material de Interesse Público e Defesa Comercial”, todos em fase de
consulta pública até 31/05/19.
Em linhas gerais, as propostas de revisão do marco regulatório submetidas à consulta
pública se caracterizam, entre outros aspectos, por:
1) Estabelecer a obrigatoriedade de condução de avaliações de interesse público de forma
concomitante com novas investigações de defesa comercial. Os trâmites processuais e
técnicos serão conduzidos pela SDecom, e cabe ao Ministério da Economia a decisão
de aplicação ou não de medidas. A antiga Camex deixou de ter, portanto, participação
no processo decisório sobre a aplicação ou suspensão, por razões de interesse público,
de medidas de defesa comercial;
2) Avaliação facultativa do interesse público em pleitos de prorrogação de medidas de
defesa comercial em vigor. As regras propostas não esclarecem qual a lógica dessa
distinção, em comparação com a obrigatoriedade vigente no caso de investigações
originais, e gera dúvidas quanto à coerência global do regime, uma vez que a
“longevidade” de medidas em vigor pode afetar o interesse público;
3) Ampliação do escopo dos elementos de juízo que nortearão a decisão de aplicação ou
não de medidas de defesa comercial para além dos critérios tradicionais que norteiam
as investigações de defesa comercial. O modelo de questionário6 a ser submetido às
partes interessadas sugere que critérios econômicos quantitativos virão a ser adotados.
O texto do Guia Material não deixa claro se será a SDecom a entidade responsável pelo
desenvolvimento das metodologias de análise, as quais devem ser transparentes e
aplicadas de forma clara e padronizada;
4) Avaliação de interesse público realizada em duas etapas, concomitantes com as
investigações de defesa comercial. Os critérios propostos para a etapa preliminar se
referem à natureza do produto sob análise e sua relação com outros produtos na cadeia
de produção, ao cenário do mercado internacional, e às características e grau de
concentração do mercado brasileiro. Entende-se que a avaliação preliminar possa
funcionar como uma etapa de “triagem” das demandas, que sinalizem a relevância da
análise do interesse público em cada caso;
5) A avaliação final de interesse público incorporará, se conduzida, critérios adicionais
tais como as condições da oferta e da demanda do produto sob análise, das condições
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http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/decom/Interesse_p%C3%BAblico/consulta_p%C3%B
Ablica/Guia_Material_IP_004.pdf, pag.62
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de custos e preços dos produtos e seus impactos na cadeia de produção a montante e a
jusante;
6) Ampliação da participação de partes interessadas que se julguem afetadas pelas
medidas antidumping, não restritas às habilitadas nas investigações de defesa
comercial. Essa participação estará sujeita à verificação empírica dos dados fornecidos
por elas, quanto a suas alegações do interesse público na aplicação de medidas,
inclusive por parte da indústria doméstica demandante da proteção antidumping.
É bem-vindo o esforço de padronização de critérios econômicos para a aplicação de
medidas que impliquem reflexão substantiva dos efeitos, sobre o interesse público, da política
de defesa comercial. Esse esforço deve contribuir para um maior equilíbrio nos critérios para
a aplicação dessas medidas. Note-se que a ponderação desses critérios não é estranha aos
fatores econômicos a serem observados nas investigações de defesa comercial, como elencados
nos acordos da OMC, que recomendam a observação de todos os fatores e índices econômicos
relevantes sobre a situação da indústria doméstica.
Contudo, como usual em políticas regulatórias, as diretrizes gerais a serem seguidas
deixam ampla latitude de ação às autoridades de implementação. Os aspectos substantivos e
empíricos de avaliações que são, por sua própria natureza, factuais, serão determinantes para a
qualidade da governança do regime. Sendo assim, seu resultado decorrerá da aderência aos
objetivos de longo prazo da política comercial que se objetive alcançar.
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