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Nesse ambiente, aumentaram as pressões do setor 
industrial brasileiro por medidas mais efetivas de 
proteção comercial. Há demandas por alterações nos 
procedimentos de aplicação da legislação de defesa 
comercial, como o uso mais frequente de direitos  
antidumping provisórios – que as autoridades brasilei-
ras somente aplicam em casos especiais –, a aplicação 
de direitos correspondentes à margem cheia de dum-
ping, aumentando o grau de proteção, e, mais recente-
mente, a adoção de salvaguardas transitórias na impor-
tação de produtos provenientes da China.

As pressões por maior proteção também se expandiram 
para a área de regulamentos técnicos, com alguns seto-
res da indústria solicitando uma atuação mais efetiva 
do Inmetro na fiscalização e avaliação de conformidade 
dos produtos importados com as normas e regulamentos 
técnicos nacionais.

Essas pressões ainda não se traduziram em mudan-
ças visíveis na atuação das autoridades brasileiras no 
campo das políticas de proteção. Um pequeno aumento 
no número de investigações antidumping no primeiro 
quadrimestre parece estar relacionado mais à liberação 
de ações que se encontravam represadas no Decom/
Secex por problemas de acesso a informações estatís-
ticas sobre importações na Receita Federal do que a 
alterações nas diretrizes da política de defesa comer-
cial brasileira. Apesar disso, notícias divulgadas na 
imprensa indicam que todos esses temas estão em aná-
lise no âmbito governamental. 

No caso do Inmetro, parece mesmo já haver decisão do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) de não promover a atuação do órgão 
nas funções de anuente e fiscal de produtos importados 
antes que estes cheguem ao varejo. Nesse caso, parece ter 
dominado a visão de que isso poderia prejudicar os esfor-
ços de facilitação de comércio que a Camex vem imple-
mentando nos últimos anos, aumentando o tempo neces-
sário para os procedimentos aduaneiros nas importações.

No campo da promoção de exportações, as principais 
medidas estão relacionadas ao financiamento às expor-
tações, parte do Programa de Sustentação do Investi-
mento do BNDES (PSI-BNDES), com prorrogação do 
prazo de vigência do programa para o final de 2011, 
aumento dos recursos disponíveis para o financiamento 
(aporte do Tesouro Nacional) e aumento das taxas de 
juros cobradas em algumas das linhas de financiamento.

A política comercial externa também ocupou espaço rele-
vante no debate doméstico no início do ano: a visita do 
presidente dos Estados Unidos ao Brasil e a viagem da 
presidente Dilma Roussef à China geraram expectativas 
de que fossem negociadas melhorias nas condições de 

acesso dos produtos brasileiros a esses mercados. No caso 
da China, havia ainda certo receio por parte de alguns de 
que as autoridades chinesas pressionassem o Brasil para 
implementar o compromisso do reconhecimento da China 
como economia de mercado.

Como sempre, as expectativas de grandes resultados 
em termos de negociações de acesso a mercados em 
reuniões de cúpula bilaterais foram frustradas. Nenhum 
dos dois encontros produziu notícias relevantes nesse 
campo. No caso da China, ainda houve o anúncio para 
a liberalização das restrições sanitárias às exportações 
brasileiras de produtos suínos – embora ainda restrita a 
poucos estabelecimentos – e de acordos para acelerar o 
registro de novos estabelecimentos para exportação de 
carnes de aves e bovinos. 

O receio de que houvesse pressão chinesa sobre a 
implementação do reconhecimento do país como eco-
nomia de mercado, que poderia dificultar a aplicação de 
direitos antidumping pelo Brasil sobre produtos chine-
ses, não se confirmou. Embora o Comunicado Conjunto 
divulgado ao final da visita mencione que o governo 
brasileiro compromete-se a tratar de forma expedita a 
questão, tudo indica que o governo chinês reconhece as 
dificuldades que o Brasil teria para aplicar esse conceito 
na situação atual.

Um sinal de mudança mais contundente na política 
comercial externa brasileira veio de notícias divulgadas 
na imprensa indicando que as autoridades brasileiras 
estariam dispostas a “endurecer” nos entendimentos com 
a Argentina por conta das crescentes barreiras não tarifá-
rias aplicadas a produtos brasileiros nas aduanas argen-
tinas. Nessa área o governo também parece disposto a 
reagir às pressões empresariais, que há muito se queixam 
das arbitrariedades das autoridades argentinas em relação 
aos produtos importados.

Em um ambiente internacional marcado pela persistência 
de desequilíbrios macroeconômicos globais e distorções 
nas taxas de câmbio dos principais atores, as dificulda-
des de competir com produtos chineses nos mercados 
externos e domésticos vêm afetando setores industriais 
em diversos países. Como resultado, são crescentes as 
pressões para a adoção de medidas de proteção contra 
a importação de produtos e as contestações em relação 
às políticas chinesas de ajuda de Estado caracterizadas 
pelos elevados subsídios e pela falta de transparência.

Por outro lado, a própria China tem se mostrado um usuá-
rio ativo dos mecanismos de defesa comercial, ocupando 
o 5º lugar no ranking mundial nessa área, acima do Brasil, 
que ocupa a 6ª posição em termos de número de investi-
gações iniciadas e a 8ª em número de medidas aplicadas.
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PC em Foco
Observatório de Política Comercial*

a) Proteção tarifária

No período coberto pelo PC em Foco 5, o MDIC 
anunciou três medidas pontuais de alteração tarifária 
(uma elevação e duas reduções), além da criação de 
mais algumas centenas de ex-tarifários. 

Elevação de tarifas

- Pêssego em calda ( NCMs 2008.70.10 e 2008.70.90): 
elevação de 14% para 35%

De acordo com a Camex, o objetivo desse aumento 
é “resguardar o setor, que tem grande importância 
na geração de empregos no campo.” Tendo em vista 
a ressalva do MDIC de que “a medida não retira os 
códigos da Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum 
(Letec), que, atualmente, determina alíquota de 55% 
para estas mercadorias”, e que a Lista de Exceção é 
revista a cada seis meses, quando essas mercadorias 
forem excluídas da Letec, a tarifa aplicada a elas pas-
sará a ser de 35%. 

Resolução nº 18, de 21/03/2011, publicada no D.O.U. 
de 22/03/2011
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.
php?area=1&noticia=10494

Redução de tarifas

- Acetato de vinila (NCM 2915.32.00): redução de 
12% para 2%.
- Carvões para pilhas elétricas (NCM 8545.90.10): 
redução de 12% para 2%.

Segundo notícia de 16/03/2011, veiculada pelo site 
do MDIC, a redução tarifária para carvões para 
pilhas elétricas baseia-se no fato de não haver pro-
dução desse bem nos países do Mercosul. Já no caso 
do acetato de vinila, produto químico utilizado na 
fabricação de tintas e de fibras artificiais e sintéticas, 
a redução do imposto decorreu do encerramento da 
produção regional em 2008. Vale notar que, segundo 
a Camex, “o produto já estava com redução tarifária 
temporária, com cota, concedida por razões de desa-
bastecimento interno”.

Resolução nº 09, de 14/03/2011, publicada no D.O.U. 
de 16/03/2011
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.
php?area=1&noticia=10494

Ex-tarifários

Conforme dito anteriormente, no período analisado 
nesta edição do PC em Foco o MDIC também pro-
moveu a criação de centenas de ex-tarifários. As 
resoluções nº 11 e nº 12, de 14/03/2011, e as reso-
luções nº 23 e nº 24, de 07/04/2011, estabeleceram a 

* Inclui informações até 04/05/2011.
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Resolução nº 18, de 21/03/2011, publicada no 
D.O.U. de 22/03/2011
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.
php?area=1&noticia=10494

http://www.mdic.gov.br/arquivos/
dwnl_1300306622.pdf
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.
php?area=1&noticia=10494

http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1300829032.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1300829032.pdf
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1&noticia=10494
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1&noticia=10494
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1300306622.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1300306622.pdf
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1&noticia=10494
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1&noticia=10494
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redução tarifária para 2% para bens de capital classi-
ficados nos capítulos 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 94 
da NCM e para bens de informática e telecomunica-
ções classificados nos capítulos 83, 84, 85 e 90. 

Uma análise mais detalhada das medidas de cria-
ção de ex-tarifários tomadas nos últimos anos, mais 
especificamente entre 2008 e 2011, mostra que o 
volume tem sido bastante elevado, principalmente 
no que concerne aos de bens de capital. Do universo 
de 1.210 linhas tarifárias de bens de capital classi-
ficadas na NCM a oito dígitos, 37,5% possuem ex-
tarifários vigentes atualmente – um percentual bas-
tante expressivo. No caso de bens de informática e 
telecomunicações (BITs), o percentual é de 7,5%. 
Ao que tudo indica, o governo vem utilizando inten-
samente esse mecanismo para reduzir os custos de 
investimentos das empresas nacionais.

Resolução nº 11, de 14/03/2011, publicada no D.O.U. 
de 16/03/2011
Resolução nº 12, de 14/03/2011, publicada no D.O.U 
de 16/03/2011
Resolução nº 23, de 07/04/2011, publicada no D.O.U. 
de 08/04/2011
Resolução nº 24, de 07/04/2011, publicada no D.O.U. 
de 08/04/2011

b) Medidas de defesa comercial

Confirma-se no primeiro quadrimestre de 2011 o 
cenário de intensificação da pressão do setor indus-
trial brasileiro para a contenção do aumento das 
importações de produtos industriais – algumas com 
resultados práticos e outras não – por meio da maior 
utilização dos instrumentos de defesa comercial. 
 
Abertura de investigações e aplicação de medidas

Não obstante a tendência de incremento de ações 
de defesa comercial por parte do Decom/Secex, 

observa-se ainda a existência de dificuldades ins-
titucionais na implementação dos instrumentos de 
defesa comercial. Ao compararmos as medidas de 
abertura de investigação nos primeiros quadrimes-
tres dos últimos anos, observa-se a elevação no 
número de ações iniciadas no primeiro quadrimes-
tre de 2011. Mas, na verdade, essa elevação reflete 
o represamento na abertura de investigações obser-
vado no final de 2010, em função das dificuldades de 
obtenção pelos técnicos do Decom/Secex de dados 
referentes às estatísticas detalhadas de importação 
junto à Receita Federal. Aparentemente, essas difi-
culdades foram sanadas em abril de 2011 (Tabela 1).

De fato, os entraves de ordem operacional têm sido 
responsáveis por um aumento do prazo necessário 
para que a Secex divulgue a decisão de abertura 
de investigações após o protocolo das petições no 
órgão, conforme indica a Tabela 2.

Fonte: Decom, MDIC.

Tabela 1
Brasil - Investigações antidumping iniciadas

Comparação janeiro-abril 2007 a 2011

janeiro-abril 2007 5
janeiro-abril 2008 5
janeiro-abril 2009 0

Período Investigações iniciadas

janeiro-abril 2010 4
janeiro-abril 2011 6

Nota: dados referentes a investigações originais; contagem de ações e 
medidas com base nos pares produtos/país.

Fonte: MDIC.

Tabela 2
Brasil

Prazo de abertura de investigações antidumping
Comparação janeiro-abril 2007 a 2011

2007 139
2008 142
2010 134

Períodos
janeiro-abril

Prazo médio para abertura 
de investigações (nº dias)

2011 202

Nota: o prazo é o número de dias decorridos entre o protocolo da petição 
e a divulgação da decisão de abertura da investigação pela Secex. 

http://www.mdic.gov.br/arquivos/
dwnl_1300306813.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/
dwnl_1300306841.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/
dwnl_1302287476.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/
dwnl_1302287503.pdf

http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1300306813.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1300306813.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1300306841.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1300306841.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1302287476.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1302287476.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1302287503.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1302287503.pdf
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Já no tocante à aplicação de medidas, observa-se que 
desde 2008 o índice de aplicação de medidas no pri-
meiro quadrimestre de cada ano tem sido de 100%, 
ou seja, todas as investigações resultaram em aplica-
ção de direito antidumping (Tabela 3).

A preocupação com a contenção das importações, 
em particular de produtos chineses, também moti-
vou iniciativas da indústria brasileira de solicitação 
de aplicação de medidas de salvaguardas especiais 
contra a China – as chamadas “salvaguardas transi-
tórias” negociadas no Protocolo de Acessão da China 
à OMC, já regulamentadas no Brasil. Tais medidas 
teriam por objetivo a proteção da indústria doméstica 
quando as importações originárias da China geram 
“desorganização do mercado”.

Esse instrumento prevê uma etapa de consultas bila-
terais, prévias à aplicação de medidas. Por força de 
pressões políticas da China, o Brasil nunca as imple-
mentou, não obstante demandas no passado recente 
por parte da indústria, em particular em bens de con-
sumo. Ainda que petições tenham sido encaminhadas 
ao governo, tais medidas foram na prática substituí-
das por medidas antidumping. 

Fonte: Decom, MDIC.

Tabela 3
Brasil 

Investigações antidumping encerradas e medidas 
aplicadas - Comparação janeiro- abril 2007 a 2011

janeiro-abril 2007
janeiro-abril 2008
janeiro-abril 2009

Período %Investigações 
encerradas

Medidas 
aplicadas

janeiro-abril 2010
janeiro-abril 2011

NA
3
7
3
4

0
4
7
3
4

NA
75

100
100
100

Notas: 
1. Dados referentes a investigações originais; contagem de ações e 
medidas com base nos pares produtos/país.
2. NA = não se aplica

1 Estadao.com.br/economia/21 de abril de 2011.
2 Estado de S. Paulo, 23/11/2011.

Atualmente, informações do governo indicam a exis-
tência de quatro petições dessa natureza, agora no 
setor de máquinas-ferramenta, além de estudos de 
pedidos de aplicação de medidas antielisão.1

A dificuldade brasileira na aplicação de salvaguardas 
transitórias contra a China não é distinta da obser-
vada em outros países. Como o mecanismo prevê um 
período de consultas entre os governos antes da apli-
cação de medidas, a pressão política da China sobre 
todos os países membros da OMC que iniciaram tais 
investigações tem sido acirrada, dificultando sobre-
maneira a aplicação de medidas , como descrito na 
seção MUNDO desta publicação.

Mas a demanda da indústria doméstica por imple-
mentação mais intensa da defesa comercial, além ter 
a China como alvo principal, pode ter implicações 
mais abrangentes sobre a política comercial. 

Diversas iniciativas anunciadas pelo governo sinali-
zam uma resposta à indústria em direção a um maior 
ativismo, na busca de neutralizar de forma indiscrimi-
nada os efeitos da valorização do real sobre as impor-
tações: anúncios de unificação de ações da Receita 
Federal e da Secex no monitoramento de importações 
com vistas ao combate à “concorrência desleal” em 
setores considerados críticos (brinquedos, têxteis, 
pneumáticos, máquinas e equipamentos, e eletroele-
trônicos, em especial produtos de informática), assim 
como maior rigor na fiscalização de conformidade 
com regulamentos técnicos dos produtos importados.

Ressalte-se, em particular, o anúncio por parte da 
Camex de reversão da disposição de aplicação da 
“regra do direito menor” nas investigações de defesa 
comercial,2 que implicará a aplicação de níveis de 
medidas antidumping ou compensatórias por vezes 
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bastante mais elevados do que a prática atual, agra-
vando seus efeitos restritivos sobre as importações. 

Essa regra, implementada desde a adesão ao Acordo 
AD da OMC, em 1995, prevê a aplicação de medidas 
em níveis inferiores à margem de dumping quando 
suficientes para neutralizar o dano – condição con-
siderada nos respectivos regulamentos brasileiros 
como o “objetivo da aplicação de medidas”. Assim, 
ainda que se constate a presença de preços de dum-
ping ou subsidiados, o nível dos direitos aplicados, 
na prática vigentes, neutraliza apenas seu diferen-
cial em relação aos preços da indústria doméstica, 
mesmo que tal montante seja inferior às margens de 
dumping ou subsídios apuradas. A reversão dessa 
prática implicará uma interpretação mais protecio-
nista da utilização do instrumento.

Em relação às demandas por maior recurso às barrei-
ras técnicas, houve recentemente pressões de diversos 
setores por maior ativismo nas funções de certifica-
ção e avaliação de conformidade de produtos impor-
tados por parte do Inmetro. Atualmente, o Inmetro é 
responsável por emitir regulamentos técnicos sobre 
uma longa lista de produtos, mas não atua como órgão 
anuente para importações no Siscomex, nem tem 
poderes de fiscalização nos recintos alfandegados, 
para a grande maioria dos produtos regulamentados. 

Apesar das demandas de alguns setores industriais, 
parece não haver consenso no âmbito governamen-
tal em relação a iniciativas nesse sentido. Há alguns 
anos a Camex vem fazendo esforços para reduzir o 
número de órgãos anuentes, com o objetivo de dar 
maior celeridade aos procedimentos aduaneiros. A 
incorporação do Inmetro como órgão anuente iria na 
direção contrária a esses esforços.

II. Medidas de apoio às 
exportações

Financiamento às exportações 

Em 9 de março de 2011, através da Resolução nº 
3.955, o Banco Central do Brasil (Bacen) prorrogou 
para 31 de dezembro de 2011 a vigência do Programa 
de Sustentação do Investimento do BNDES (PSI-
BNDES). Além disso, o Bacen ampliou o orçamento 
do programa em R$ 75 bilhões, incluindo três novas 
categorias na área de tecnologia da informação e 
comunicação, agora passíveis de financiamento (alí-
neas i, j e k do inciso I), e elevou os recursos do pro-
grama para diversos setores (alíneas a, b, c, d, f, g e h 
do inciso I). O aumento na dotação de recursos con-
templou, entre outros, os setores produtores de bens 
de capital e de bens de consumo destinados à expor-
tação (pré-embarque). A resolução elevou as taxas 
de juros para diversas linhas, mas manteve outras no 
mesmo patamar, como no caso das exportações de 
bens de consumo pré-embarque (ver Quadro 1).

Fonte: BNDES

Quadro 1
Resumo das novas taxas do Programa de 
Sustentação do Investimento do BNDES

Ônibus e caminhões

Procaminhoneiro
Bens de capital - Diversos (grande empresa)

Descrição Taxas 
anteriores

Novas 
taxas

Bens de capital - Diversos (MPME)
Exportação de Bens de Capital (pré-embarque)

MPME - Exportação de Bens de Consumo 
(pré-embarque)

Capital Inovador

BNDES Proengenharia e Inovação Produção

Exportação de Bens de Consumo (pré-embarque)

Inovação Tecnológica

BNDES PSI Tecnologia Nacional - aquisição 
de bens TICs com tecnologia nacional

MPME - Exportação de Bens de Capital 
(pré-embarque)

BNDES Procomponentes - aquisição de 
partes, componenetes e serviços tecnológicos

10% 
(5% - 

ônibus 
elétrico)

7%
9%
7%

8%

5%

7%

8%
9%

4%

5%

7%

5%

8,0%

4,5%
5,5%
5,5%

8,0%

4,5%

-

8,0%
5,5%

3,5%

-

5,5%

-

Nota: O símbolo "-" indica ausência de taxas, uma vez que as linhas de 
financiamento correspondentes foram criadas pela Resolução nº3.955.
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http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?j
ornal=1&pagina=40&data=10/03/2011
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_
pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2011/
todas/20110303_psi.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/
default/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/
Galeria_Arquivos/PSI_Prorrogado.pdf

Brasil, contratado de forma direta ou mediante emis-
são de títulos no mercado com prazo médio mínimo 
de até 360 dias. Mais recentemente, por meio do 
Decreto nº 7.457, de 6 de abril de 2011, esse prazo 
foi estendido para até 720 dias.
 
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=17/12
/2007&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=96
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?j
ornal=1&pagina=2&data=29/03/2011
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?j
ornal=1&pagina=1&data=07/04/2011

III. Medidas aplicáveis aos 
fluxos de capitais 

Em 25 de março de 2011, por meio do Decreto nº 
7.454, o governo brasileiro anunciou mais uma 
medida de aumento do IOF (além daquelas reporta-
das nas edições nº 3 e nº 4 do PC em Foco). Dessa 
vez, alterou-se de 2,38% para 6,38% a alíquota do 
imposto incidente sobre as operações de câmbio des-
tinadas ao cumprimento de obrigações de adminis-
tradoras de cartão de crédito ou de bancos comerciais 
ou múltiplos na qualidade de emissores de cartão de 
crédito decorrentes de aquisição de bens e serviços 
do exterior efetuada por seus usuários.

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=28/03
/2011&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=184

Adicionalmente, ainda no intuito de conter a entrada 
de curto prazo de dólares e a pressão sobre a valo-
rização do real, o governo introduziu alterações na 
legislação do Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários (IOF), regulamentada pelo Decreto nº 
6.306/2007. O Decreto nº 7.456, de 28 de março de 
2011, estabeleceu a alteração de zero para 6% (seis 
por cento) da alíquota de IOF incidente nas liqui-
dações de operação de câmbio contratadas para 
ingresso de recursos no país, inclusive por meio 
de operações simultâneas, referente a empréstimo 
externo, sujeito a registro no Banco Central do  

http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jor
nal=1&pagina=40&data=10/03/2011

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/
bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noti-
cias/2011/todas/20110303_psi.html

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/
sites/default/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Im-
prensa/Galeria_Arquivos/PSI_Prorrogado.pdf

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=28/03/
2011&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=184

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=17/12/
2007&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=96

http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jor
nal=1&pagina=2&data=29/03/2011

http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp
?jornal=1&pagina=1&data=07/04/2011

http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=40&data=10/03/2011
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=40&data=10/03/2011
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2011/todas/20110303_psi.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2011/todas/20110303_psi.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2011/todas/20110303_psi.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Galeria_Arquivos/PSI_Prorrogado.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Galeria_Arquivos/PSI_Prorrogado.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Galeria_Arquivos/PSI_Prorrogado.pdf
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=28/03/2011&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=184
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=28/03/2011&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=184
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=17/12/2007&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=96
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=17/12/2007&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=96
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=2&data=29/03/2011
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=2&data=29/03/2011
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=07/04/2011
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=07/04/2011
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As dificuldades para lidar com a concorrência chi-
nesa têm levado diversos países a adotarem medi-
das de proteção contra importações originárias da 
China, incluindo não apenas a adoção de medidas  
antidumping, mas também o questionamento do 
arsenal de políticas industriais e comerciais chi-
nesas que distorcem a concorrência, como os 
subsídios às atividades produtivas, as restrições 
às exportações de matérias-primas – incluindo 
alguns minérios relevantes para a produção de 
produtos industriais de elevado conteúdo tecnoló-
gico –, as variadas barreiras na área regulatória e, 
principalmente, a falta de transparência na imple-
mentação dessas políticas. 

Nesse contexto, é digno de nota o resultado de um 
procedimento de solução de controvérsias transcor-
rido na OMC envolvendo medidas compensatórias 
aplicadas pelos Estados Unidos contra a China, rela-
tivas a políticas de subsídios chinesas, cujas implica-
ções políticas parecem bastante significativas  (WT/
DS379/AB/R). O contencioso abordou temas con-
ceituais cujas implicações são de particular interesse 
para o Brasil. 

Vale ressaltar, entre outros, as conclusões do Órgão 
de Apelação (OA) quanto ao tratamento do conceito 
de “órgão público”. 

Esse é um conceito fundamental do Acordo de Sub-
sídios e Medidas Compensatórias da OMC (ASMC), 
que, no seu artigo 1.1 (a) 1 estabelece que um subsí-
dio existe se houver uma contribuição financeira por 
um governo ou qualquer órgão público que confira 
um benefício ao receptor.

Sendo assim, o tratamento ao conceito de “órgão 
público”, quando aplicável ao caso de uma economia 
não de mercado, com as características da China, tem 
implicações importantes. Não obstante o fato de se 
aplicarem ao contencioso específico, entre as várias 
recomendações emanadas do Relatório do OA foi 
estabelecido um precedente que pode limitar a capa-
cidade de países afetados pela concorrência de pro-
dutos subsidiados originários da China de neutralizar 
seus efeitos por meio de investigações de subsídios.  

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds379_e.htm

Mundo

Enquanto os membros do G-20 não conseguem superar as dificuldades para construir consensos em 
torno de mecanismos de coordenação internacional que permitam reduzir os desequilíbrios macroe-
conômicos globais e as distorções nas taxas de câmbio de alguns dos principais atores no mercado 
internacional, as atenções continuam voltadas para a competitividade dos produtos chineses. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds379_e.htm

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds379_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds379_e.htm
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Uma das disputas mais complexas e relevantes levadas 
ao órgão de solução de controvérsias da OMC teve, em 
março último, seu desfecho, com a divulgação do rela-
tório do Órgão de Apelação – instituição a que os países 
envolvidos nas disputas podem recorrer após a publicação 
das recomendações do painel.

A controvérsia em questão envolveu a China (como recla-
mante) e os EUA (como reclamado) e o objeto da disputa 
são medidas antidumping e compensatórias (anti-subsí-
dios) aplicadas pelos EUA contra importações originárias 
da China de vários produtos siderúrgicos e pneus. 

Os EUA fundamentaram a aplicação das medidas de 
defesa comercial na tese de que bancos comerciais de pro-
priedade estatal e as empresas de propriedade do Estado 
chinês (state-owned enterprises - SOEs), fornecedoras de 
insumos para os produtores/exportadores investigados, 
poderiam ser caracterizados como “órgãos públicos”, para 
fins de determinação da existência de subsídios. 

As políticas industriais chinesas têm se consolidado como 
um tema crítico e de elevado potencial conflitivo nas rela-
ções entre a China e seus principais parceiros comerciais. 
Tem sido questionado o papel dos bancos públicos e das 
empresas estatais nessas políticas pela geração, através de 
bens e serviços subsidiados, de condições artificiais de 
competitividade para as exportações chinesas.

No entanto, a complexidade das relações entre o setor 
estatal e o setor privado na China torna difícil caracteri-
zar como “órgãos públicos” entes e empresas que muitas 
vezes atuam como braços operacionais da política indus-
trial. É tal caracterização que a queixa dos EUA pretendia 
obter, ao recorrer ao mecanismo de solução de controvér-
sias da OMC, já que as regras multilaterais de comércio 
têm como alvo as práticas e políticas governamentais, mas 
não se aplicam à implementação de compromissos comer-
ciais entre partes privadas.

A recomendação emanada do relatório do painel do órgão 
de solução de controvérsias dava ganho de causa aos  

As políticas industriais chinesas absolvidas pela OMC? 

Estados Unidos, tendo o painel concluído que o termo 
“órgão público” significa “qualquer entidade controlada 
pelo Estado”. No entanto, o Órgão de Apelação rever-
teu tal conclusão no caso das empresas estatais chinesas, 
considerando que, para se caracterizar a atuação de um 
“órgão público”, há que se obter evidências de que a enti-
dade possui, exercita ou é imbuída de autoridade governa-
mental e exerce funções de governo.

Na sua conclusão, o Órgão de Apelação considerou que 
apenas o fato de certas empresas serem de propriedade 
do governo chinês (ter a maior parte de seu controle acio-
nário em mãos do Estado), não seria suficiente para se 
concluir que essas empresas fossem consideradas como 
“órgão público”. 

Já no caso dos bancos comerciais chineses de propriedade 
do governo, o Órgão de Apelação confirmou a conclusão 
do painel de que, com base nas evidências relacionadas, 
entre outros, ao papel do governo da China nas atividades 
do setor bancário, essas entidades poderiam, de fato, ser 
consideradas como “órgão público”. 

A posição do Órgão de Apelação se baseia na avaliação de 
que caberia à autoridade de investigação (dos EUA) bus-
car as evidências necessárias para suas conclusões e que 
os EUA não teriam atendido a todos os critérios capazes 
de justificar a caracterização das empresas estatais chine-
sas como “órgãos públicos”.

Tendo em vista o limitado grau de transparência das 
políticas chinesas, é pouco provável que, na prática das 
investigações de subsídios, as autoridades de investi-
gação tenham condições de atender aos padrões esta-
belecidos por esse caso. Embora as decisões do Órgão 
de Apelação não estabeleçam jurisprudência, o prece-
dente criado por essa decisão poderia criar um incen-
tivo para que as políticas industriais chinesas conti-
nuem a operar através de mecanismos e instrumentos 
híbridos que as tornam dificilmente sancionáveis pelas 
disciplinas da OMC.  
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Note-se que tampouco o mecanismo de aplicação 
de salvaguardas transitórias, previsto no Protocolo 
de Acessão da China à OMC, e negociado com a 
China como medida legítima de proteção contra 
importações que provoquem “desorganização do 
mercado” no país importador, tem mostrado efe-
tiva aplicabilidade. 

Os dados disponíveis compilados com base nas noti-
ficações à OMC mostram que do total de investiga-
ções de salvaguardas transitórias iniciadas pelos paí-
ses Membros (29 casos), apenas cinco casos (cerca 
de 17%) resultaram em aplicação de medidas; por 
parte dos EUA (um), Índia (dois), República Domi-
nicana (um) e Turquia (um). Não obstante a ampla 
cobertura dos setores envolvidos nos casos iniciados 
(dez setores), os produtos objeto de medida concen-
tram-se em quatro setores: cerâmica e vidro, metais – 
produtos siderúrgicos –, químico e borracha. (Tabe-
las 4 e 5 e Gráficos 1 e 2).

Fonte: Bown, Chad P. (2010) “China-Specific Safeguards”.

Base de dados: http://econ.worldbank.org/ttbd/csgd/ e 
Notificações à OMC

Tabela 4
Casos de salvaguardas transitórias contra a China

Países e medidas (Notificações até junho de 2010)

Países membros Investigações 
encerradas 

com aplicação 
de medidas de SVG

Investigações 
encerradas 

sem medidas 
de SVG

Canadá
Colômbia

EUA
Índia
Peru
Polônia
República Dominicana
Taiwan
Turquia
União Européia
Total

Equador

0
0
0
1
2
0
0
1
0
1
0
5

1
3
4
6
4
1
1
0
1
2
1
24

Fonte: Bown, Chad P. (2010) “China-Specific Safeguards”.

Base de dados,”http://econ.worldbank.org/ttbd/csgd/ 
e Notificações à OMC 

Tabela 5
Casos de salvaguardas transitórias contra a China 

Setores e medidas (Notificações até junho de 2010)

Setor Nº de 
Investigações 

iniciadas

Investigações 
encerradas 

com medidas 
de SVG

Alimentos e bebidas
Calçados

Material de transporte, 
partes e acessórios
Metais básicos e suas obras
Plástico, borracha e suas 
obras
Produtos cerâmicos, vidro 
e suas obras
Têxtil e vestuário
Químicos
Produtos diversos
Total geral

Máquinas, aparelhos e ma-
teriais elétricos e mecânicos

1
1
3

1

6
3

5

7
1
1
0

0
0
0

0

1
1

2

0
1
0
1

Fonte: Bown, Chad P. (2010) “China-Specific Safeguards 

Database,”http://econ.worldbank.org/ttbd/csgd/ 
e Notificações à OMC, até junho de 2010.
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Salvaguardas  transitórias contra a China: 

Países e medidas
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Mas a China não é apenas alvo de medidas de pro-
teção e defesa comercial dos demais países. O país 
tem sido também um ativo aplicador de medidas 
de defesa comercial, Desde 1998, ainda antes da 
sua adesão à OMC, em 2001, a China vem acio-
nando com intensidade os mecanismos de proteção 
comercial. No estoque acumulado de ações inicia-
das até junho de 2010, chama a atenção o fato de a 
China já se situar entre os cinco maiores aplicado-
res de medidas antidumping, superando inclusive 
o Brasil (Tabela 6).

Fonte: Bown, Chad P. (2010) “China-Specific Safeguards 

Database,”http://econ.worldbank.org/ttbd/csgd/ 
e Notificações à OMC, até junho de 2010.
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Gráfico 2
Salvaguardas transitórias contra a China: 

Casos iniciados por setor 

Fonte: OMC, elaboração própria.

Tabela 6
Ranking de investigações antidumping e 

medidas aplicadas: 1998-junho 2010

Ações iniciadas Ranking

Índia
EUA
UE

País

Argentina

Austrália
Turquia
África do Sul
Canadá

Brasil
China

1º
2º
3º
4º

7º
8º
9º

10º

6º
5º

573
391
315
214

146
141
139
122

150
182

Medidas aplicadas Ranking

Índia
EUA
UE

País

Argentina

África do Sul
Brasil
Canadá
Austrália

Turquia
China

1º
2º
3º
4º

7º
8º
9º

10º

6º
5º

419
224
208
146

102
95
80
78

131
137

Os países asiáticos têm sido o principal alvo 
(mais de 40%) das medidas aplicadas pela China, 
enquanto Estados Unidos e União Europeia foram 
atingidos por cerca de 16% e 8% dessas medidas, 
respectivamente. Ou seja, os principais parceiros 
da China tendem a ser mais afetados por medidas 
de defesa comercial.

Os produtos beneficiados por essa proteção são, 
principalmente, dos setores químico, plástico, celu-
lose e metais básicos, que em conjunto respondem 
por cerca de 90% das medidas aplicadas – seguindo o 
padrão geral das medidas aplicadas pelos demais paí-
ses membros da OMC (excetuando-se setor têxtil). 
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Fonte: OMC.
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Gráfico 3
Medidas antidumping aplicadas pela China:

1998-junho 2010 - Países alvo

        Fonte: OMC.

Gráfico 4
Medidas antidumping aplicadas pela China:

1998-junho 2010 - Setores alvo
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Ainda no âmbito multilateral, segue o debate acerca 
do papel da OMC na chamada “guerra cambial”. 
Questiona-se até que ponto as regras atuais da orga-
nização seriam suficientes para neutralizar políticas 
de intervenção governamental que gerem desvalori-
zações competitivas de suas moedas e desequilíbrios 
nos fluxos de comércio. O Brasil, com interesse na 
redução das distorções nas taxas de câmbio dos prin-
cipais parceiros comerciais – China e Estados Unidos 
–, apresentou proposta junto à OMC para que a orga-
nização passe a incluir em sua agenda de trabalho 
o tratamento do tema (WT/WGTDF/W/53, de 13 de 
abril de 2011). Embora anunciada com grande alarde, 
a proposta brasileira resume-se à demanda para que o 
Grupo de Trabalho sobre Comércio, Dívida e Finan-
ciamento inicie estudos acadêmicos e compile expe-
riências dos países a respeito das relações entre os 
efeitos de desequilíbrios cambiais sobre o comércio, 
assim como acerca da coerência institucional das ati-
vidades da OMC, FMI e Banco Mundial.

http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/WT/
wgtdf/W53.doc

É pouco provável que o assunto prospere no âmbito 
da OMC. A organização já está às voltas com os 
impasses da Rodada Doha e não conta com os ins-
trumentos necessários para a incorporação da temá-
tica cambial à sua agenda de trabalho. O principal 
valor da iniciativa é chamar a atenção dos organis-
mos internacionais para os efeitos distorcivos das 
políticas monetárias e cambiais sobre as condições 
de competitividade no comércio mundial.

http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/WT/
wgtdf/W53.doc

http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/WT/wgtdf/W53.doc
http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/WT/wgtdf/W53.doc

