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Editorial

Insumos para um bom debate sobre a política
comercial
O artigo de Fernando Ribeiro, que abre nossa edição da RBCE, faz uma anatomia do desempenho das exportações brasileiras de produtos industrializados no período compreendido entre os biênios 2005/2006 e 2015/2016,
concluindo tratar-se de uma década perdida para as vendas externas brasileiras de bens industriais. Os principais
indicadores desse desempenho, sem dúvida muito ruim, já conhecíamos. Mas, quando apresentados em conjunto,
eles impressionam: a participação dos bens industrializados na pauta de exportação do Brasil encolhe de 70% para
50%; o quantum exportado de bens industriais em 2016 ficou 2,6% abaixo do alcançado em 2008; a participação
brasileira nas importações mundiais de bens industriais se contrai de 0,97% para 0,75% entre os biênios considerados e, pior ainda, essa queda de participação dobra de magnitude quando ajustada por preços relativos, haja vista
que a evolução dos preços foi favorável à cesta de produtos exportada pelo país. Em suma, embora o crescimento do
comércio mundial tenha arrefecido significativamente no período recente, o mau desempenho de nossas exportações de produtos industrializados só pode ser explicada por nossas deficiências.
Com o intuito de entender melhor os fatores que poderiam estar por trás da perda de dinamismo das exportações
brasileiras de produtos industriais, o trabalho se vale da tradicional metodologia de Constant Market Share (CMS),
que decompõe a variação da participação brasileira nas importações mundiais desses bens em cinco efeitos: efeito
competitividade, efeito-produto, efeito destino, efeito adaptação em produtos e efeito adaptação em mercados. Na
apresentação dos resultados, o efeito- produto e adaptação em produtos, assim como o efeito-destino e adaptação
em mercados são mostrados de forma agregada. A mesma metodologia é replicada para a desagregação da exportação brasileira dos 20 principais setores da CNAE, e a análise se debruça ainda em exame mais detalhado do desempenho em termos de produtos e destinos.
Dentre os resultados apontados pela análise baseada na metodologia de CMS, uma constatação sobressai: a perda
de market-share (MS) das exportações de produtos industrializados brasileiros é inteiramente devida à perda de
competitividade, uma vez que os efeitos-produtos foram inexpressivos enquanto que os efeitos-destinos foram bastante positivos, embora insuficientes para compensar a evolução negativa de nossa competitividade. A desagregação
setorial mostra um quadro análogo: apenas cinco setores mostraram aumento de market-share nas importações
mundiais, sendo que em 14 dos 15 restantes a redução do MS é principalmente explicada pelo efeito-competitividade.
Adicionalmente, a análise desagregada de produtos e destinos revela alguns resultados de interesse. De fato, ainda
que o efeito-produto tenha se mostrado pouco expressivo tanto no exame agregado como no setorial, o desempenho brasileiro foi positivo em apenas 20% dos produtos da pauta, porém muito ruim em produtos que respondem
por mais de 60% de nossas exportações industriais. De outro lado, embora o efeito-destino tenha sido bastante
positivo, o Brasil perdeu MS em mercados tradicionais muito importantes, com destaque para o mercado norte-americano e a UE.
O trabalho não aponta (nem poderia) os determinantes por trás da perda de competitividade de nossas exportações
de produtos industriais, mas destaca a sua absoluta relevância. Como toda análise ex-post, o trabalho também não
aponta para produtos ou mercados que devam merecer particular atenção no futuro. Destaca, contudo, as oportunidades perdidas ao longo da última década e contém informações e constatações absolutamente relevantes para o
desenho de nossa política comercial nos próximos anos.
O artigo de Marta Reis Castilho foca na tarifa aduaneira e faz uma descrição de sua evolução nas últimas décadas,
para depois descrever em detalhe a estrutura de proteção nominal e efetiva prevalecente na atualidade. Baseada nessa descrição, o trabalho faz diversos alertas para se contrapor a teses liberalizantes no debate atual sobre uma nova
2
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rodada de abertura da economia brasileira. Em primeiro lugar, o trabalho sustenta que o acesso a bens de capital e
bens intermediários de menor custo e melhor qualidade pode não redundar em aumento duradouro da produtividade nem na adoção de condutas inovadoras e competitivas, como aconteceu na abertura comercial dos anos 1990.
Em segundo lugar, bens de capital e bens intermediários já ocupam atualmente parcela relevante, diferentemente
do observado por ocasião desse primeiro episódio de liberalização. Contribuiriam para isso o elevado número de
ex-tarifários. Em terceiro lugar, a benéfica integração a cadeias globais de valor poderia não ocorrer ou não impactar
positivamente as exportações, caso ela priorize o abastecimento do mercado local e resulte em desintegração do tecido industrial brasileiro. Na ausência de políticas industriais e tecnológicas complementares esse seria um resultado
bastante provável.
Em consequência, o artigo recomenda que uma revisão da estrutura tarifária obedeça a dois princípios dos quais a
maioria dos países não abrem mão: seletividade e escalada tarifária. Rejeita também a opção de uma abertura unilateral por enfraquecer o poder de barganha do Brasil em negociações em andamento. Por último, alerta sobre a atual
conjuntura internacional, caracterizada por guerra comercial e resurgimento do protecionismo, recomendando que
o Brasil adote uma visão estratégica à luz desse contexto.
O terceiro e último artigo, de autoria de Fernando Alcaraz, José H. Vieira Martins, Fernanda Silva Nicoli e Dilso
Marvell Marques mostra a diferença entre a prática de “dumping”, baseada em discriminação de preços em função
da elasticidade preço da oferta e da demanda, e “preço predatório”, que constitui uma prática desleal de comércio ou
conduta anticompetitiva. Tal distinção é relevante, pois práticas desleais devem ser coibidas enquanto que o dumping e sua medida de defesa comercial correlata, o antidumping, devem merecer cuidadosa avaliação de interesse
público. Com efeito, o dumping pode aumentar o poder real de compra de consumidores e compradores industriais
enquanto o antidumping pode beneficiar apenas aos setores que demandaram sua imposição. Uma avaliação cuidadosa dos efeitos do antidumping é, portanto, sempre necessária e tal avaliação requer uma ótica que contemple a
pluralidade dos agentes e interesses envolvidos.
Boa leitura!
Ricardo Markwald
Diretor geral da Funcex
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Dumping e preço predatório:
diferenças conceituais e o caso do Brasil
Fernando Coppe Alcaraz
é mestre em International Law and Economics (Summa
cum laude) pelo World Trade Institute (WTI), da Suíça, e
Bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade
de São Paulo (FEA-USP)

José Henrique Vieira Martins
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Ministério de Fazenda
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Desde a entrada em vigor da primeira versão do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT, na
sigla em inglês), em 1948, grande é a confusão conceitual entre dumping e preço predatório, o que tem levado não
só a população em geral, mas também muitos profissionais, acadêmicos e representantes de governo que atuam na
área, a conclusões errôneas ou ao menos imprecisas acerca dos dois conceitos.
A confusão conceitual contribui para o uso de argumentos equivocados em prol da aplicação de medidas antidumping pelos Estados que, sob a impressão de estar aplicando uma punição obrigatória a uma conduta proibida,
relegam para segundo plano a avaliação das consequências de sua aplicação sobre a economia como um todo e,
especialmente, sobre aqueles cujo bem-estar deve ser o objetivo final de toda ação pública, os cidadãos.
Assim, buscando um primeiro esclarecimento, destaca-se que, conforme ensinam Macera e Monteiro (2009),
existem diferenças conceituais entre dumping, vendas abaixo do preço de custo (underselling) e vendas destinadas à eliminação de concorrentes (preço predatório). O underselling pode ser identificado a partir da venda de
produtos abaixo do seu preço de custo. Diferentemente do dumping, que está sujeito às normas internacionais
da Organização Mundial de Comércio [OMC], o underselling submete-se às leis de defesa da concorrência nacionais. (...). A prática de preço predatório, por sua vez, ocorre quando o produtor vende com baixíssimos níveis
de lucro, visando somente à eliminação dos concorrentes.
............................................................................
Nota:* Este artigo reflete exclusivamente as opiniões e visões de seus autores, não representando posicionamento institucional do Ministério da Fazenda
ou de qualquer outro órgão de governo.
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Article VI
Anti-dumping and Countervailing Duties
1. The contracting parties recognize that dumping, by
which products of one country are introduced into the
commerce of another country at less than the normal
value of the products, is to be condemned if it causes or
threatens material injury to an established industry in
the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry. For the
purposes of this Article, a product is to be considered as
being introduced into the commerce of an importing
country at less than its normal value, if the price of the
product exported from one country to another
(a) is less than the comparable price, in the ordinary
course of trade, for the like product when destined for
consumption in the exporting country, or,
Especificamente sobre práticas predatórias, Willig
(1998) mostra que,
(...) to be genuinely predatory, the challenged actions
of the alleged predator must threaten to disable the
victims’ ability to compete over the long run. However,
the traditional requirement of antidumping policy —
that “injury” should have occurred — does not generally coincide with this requirement of predation. Genuinely predatory actions need not be confined to the
pricing dimension and may well flow from an overall
strategy that includes other elements such as the foreclosure of needed inputs, exclusionary practices, and
investment behavior. However, general antidumping
policy focuses on pricing alone.

(b) in the absence of such domestic price, is less than
either
(i) the highest comparable price for the like product for
export to any third country in the ordinary course of
trade, or
(ii) the cost of production of the product in the country
of origin plus a reasonable addition for selling cost and
profit.

A OMC não estabelece regras para as ações das empresas, mas sim a forma pela qual os seus 164 países-membros poderão, de forma excepcional, afastar o princípio
de não discriminação entre as distintas origens de importação previsto pelo Artigo I do GATT (Cláusula
da Nação Mais Favorecida - CNMF), assim como os
Apresentados os primeiros conceitos, a discussão será limites tarifários máximos consolidados no âmbito do
aprofundada nos tópicos a seguir.
Artigo II.1 do mesmo acordo, 1 e aplicar uma sobretaxa
às importações de determinado produto originárias apenas de certo(s) país(es), de modo a proteger a indústria
DUMPING NA OMC
doméstica da concorrência internacional. Não sendo o
dumping, por si só, uma conduta condenável, a OrganiDe acordo com o Artigo VI do GATT, em termos ge- zação restringe a aplicação de medidas antidumping aos
rais, dumping é a venda de um produto, no mercado casos em que a indústria doméstica esteja sofrendo dano2
internacional, por um valor inferior ao praticado pelo comprovadamente causado pelas importações a preço
exportador no seu mercado doméstico:
de dumping.
............................................................................
O Artigo II.2(b) estabelece que os limites impostos pelos Artigo II não se aplicam a medidas antidumping e compensatórias aplicadas de forma consistente com o Artigo VI do GATT.
2
Segundo o Artigo 3o do Acordo Antidumping, o gênero dano compreende as espécies: i) dano material à indústria doméstica, ii) ameaça de dano material
à indústria doméstica e iii) retardamento significativo (material retardation) no estabelecimento da indústria doméstica.
1
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Dumping e Preço Predatório
Em esclarecimentos sobre o Acordo Relativo à Implementação do Artigo VI do GATT — Acordo Antidumping, a OMC expressamente declara 3 que o Acordo não
emite juízo de valor acerca do dumping. Dessa forma,
não é correto afirmar que a Organização o define como
prática desleal de comércio, conduta anticompetitiva ou
ilegal, preço predatório ou quaisquer outras das práticas com as quais o dumping é recorrentemente confundido. Com efeito, em nenhum momento os textos do
GATT ou do Acordo Antidumping referem-se à prática
de dumping como prática desleal.

DIFERENÇA ENTRE DUMPING E
PREÇO PREDATÓRIO
Preço predatório é uma infração da ordem econômica,
prevista e condenada pela legislação nacional que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência,4
definido como a prática deliberada de preços abaixo do
custo, visando eliminar concorrentes para, posteriormente, explorar o poder de mercado angariado com a
prática predatória. Segundo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade):5
(...) a prática de preços predatórios requer uma análise mais detalhada das situações de mercado e da conduta do agente, não se restringindo à verificação de
um preço abaixo do custo médio variável da empresa, mas também se avaliando, dentre outras coisas, a
possibilidade de recuperação do prejuízo decorrente
da prática, num segundo momento, e a verificação
de barreiras à entrada de novos agentes econômicos
que possam restringir o exercício do poder de monopólio, após a eliminação dos concorrentes.
O preço predatório, portanto, é tratado pela legislação
nacional como uma prática anticompetitiva, tal qual a
formação de cartel, a influência de conduta uniforme, a
fixação de preços de revenda, a restrição territorial e de
base de clientes, o acordo de exclusividade, a venda casada, o abuso de posição dominante, a recusa de contratar,
a sham litigation e a criação de dificuldades ao concorrente.

O dumping, por sua vez, não constitui uma infração da
ordem econômica, mas sim uma mera discriminação de
preços entre diferentes mercados, usualmente reflexo da
simples fixação do valor de venda em função das elasticidades da oferta e da demanda. Enquanto o preço predatório é caracterizado pela venda abaixo do preço de custo em um ambiente que permita o exercício de poder de
mercado em momento posterior, o dumping, conforme
definido nos acordos da OMC, é caracterizado simplesmente pela venda abaixo do preço praticado no mercado doméstico do país exportador, ainda que esse valor
seja muito superior ao preço de custo e ainda garanta
ao exportador boa margem de lucro. A aplicação de direito antidumping definitivo, por seu turno, não requer
existência de venda abaixo do custo ou de condições que
permitam o usufruto de poder de mercado.
Krugman e Obstfeld (2010) afirmam que dumping corresponde à prática de cobrar preços diferentes de clientes diferentes, denominada discriminação de preços,
aplicada ao comércio internacional. Assim, a empresa
cobra um preço menor pelos bens exportados do que o
cobrado pelos mesmos bens vendidos no mercado doméstico.
A discriminação de preços, conforme ensina Mankiw
(2013), tem a capacidade de elevar o bem-estar econômico. Seguindo a mesma linha, Pindyck e Rubinfeld
(2010) afirmam que, “se a discriminação de preço for
capaz de incorporar um número suficiente de novos
clientes ao mercado, o bem-estar do consumidor poderá
aumentar até um ponto em que tanto ele quanto os produtores estarão em situação melhor”. Por sua vez, Krugman e Wells (2015) asseveram ainda que:
[...] a discriminação de preços, mesmo quando não é
perfeita, pode aumentar a eficiência do mercado. Se
as vendas a um grupo de consumidores – aquele que
antes estava fora do mercado porque não tinha condições de pagar o preço e agora compra o bem a um
preço mais baixo – geram um excedente suficiente
para compensar a perda de excedente do outro grupo de consumidores, daqueles que agora se defrontam com um preço mais alto e não mais compram o

............................................................................
WORLD TRADE ORGANIZATION. Anti-dumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc. Disponível em: <https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm>. Acesso em 23 de março de 2018.
4
Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011: Art. 36. “§ 3o As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no
caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: [...]XV - vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do
preço de custo; [...]”.
5
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. Perguntas sobre infrações à ordem econômica. Disponível em: <http://www.
cade.gov.br/servicos/perguntas-frequentes/perguntas-sobre-infracoes-a-ordem-economica>. Acesso em 23 de março de 2018.
3
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bem em questão, então o excedente total aumenta
quando é introduzida a discriminação de preços.
Ademais, a prática de dumping (ou, de forma mais técnica, a discriminação de preços no comércio internacional) é elemento estrutural do comércio exterior. A fim
de se tornarem competitivas no mercado de exportação,
é natural que as empresas reduzam sua margem de lucro
para arcar com despesas inerentes ao comércio internacional, tais como fretes, seguros e taxas. Assim sendo,
em mercados competitivos, uma empresa dificilmente
conseguirá exportar um produto a um preço igual ou
superior ao praticado em seu mercado doméstico.
Tal afirmação é corroborada, por exemplo, pelo comportamento de preços da indústria siderúrgica nacional,
uma das maiores peticionárias de proteção antidumping
no Brasil. No que se refere ao produto chapas grossas
de aço, conforme dados apurados pelo Canadian International Trade Tribunal (CITT), órgão responsável
pelas investigações de defesa comercial no Canadá, a
indústria siderúrgica brasileira investigada praticou em
suas exportações para esse país preços 29% inferiores6
aos praticados por ela no mercado brasileiro, no período
de 2012 a 2013. Da mesma forma, as autoridades competentes de outros países, como Estados Unidos, Índia,
Tailândia, Taipé Chinês e União Europeia também
concluíram que a indústria siderúrgica brasileira praticou
dumping em suas exportações para esses países,7 notadamente em relação ao produto laminados a quente de aço.8
Curiosamente, no caso desses dois bens, os produtores
brasileiros que, segundo as autoridades estrangeiras citadas, praticaram dumping em suas exportações, apresentaram pedidos de aplicação de direitos antidumping no
Brasil reclamando da existência de importações a preços
de dumping para o país.9
O fato de a indústria siderúrgica brasileira ter praticado
dumping nesses casos não significa necessariamente que

ela tenha incorrido em práticas desleais de comércio, praticado preço predatório ou qualquer outra conduta anticoncorrencial. O mesmo raciocínio se aplica às exportações de outros países a preços de dumping para o Brasil.
Sobre o tema, cabe destacar alguns dos estudos que demonstram a dissociação entre a prática de dumping e a
prática de preço predatório no comércio internacional.
Segundo Bienen, Ciuriak e Picarello (2014), em apenas
11% dos casos nos quais foram aplicadas medidas antidumping pela União Europeia foram encontrados elementos que permitiriam ao exportador praticar preços
predatórios. Estudo semelhante de Shin (1998), sobre
medidas de defesa comercial aplicadas pelos Estados Unidos, chegou à conclusão de que em apenas 16% dos casos
haveria a possibilidade de prática de preços predatórios.
Pelo exposto, é razoável concluir que:
i) dumping e preço predatório são conceitos distintos;
ii) não há base nos acordos da OMC ou na teoria econômica para afirmar que a prática de dumping no comércio
internacional é necessariamente uma prática desleal de
comércio;
iii) pelo contrário, a discriminação de preços é algo esperado e eficiente quando diferentes mercados ou segmentos de mercado se caracterizam por diferentes custos de
provisão e/ou diferentes curvas de demanda;
iv) a depender do cenário, medidas antidumping podem
tanto punir práticas desleais de comércio(como preço
predatório) quanto penalizar empresas que idoneamente guiam sua política de preços de acordo com o funcionamento natural e lógico do mercado internacional;
v) os trabalhos empíricos existentes indicam que, na
grande maioria dos casos, as medidas antidumping punem exportadores que não praticaram preço predatório.

............................................................................
CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL. Inquiry No. NQ-2013-005, Finding issued Tuesday, May 20, 2014, par. 19: 100 percent of the subject goods originating in or exported from Brazil had been dumped by a margin of 29.0 percent. Disponível em: <http://www.citt.gc.ca/en/
node/6646>. Acesso em 23 de março de 2018.

6

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. Apoio ao Exportador. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/index.
php/comercio-exterior/defesa-comercial/852-apoio-expo>. Acesso em 23 de março de 2018.

7

Segundo informações do Decom/MDIC, Canadá, Índia, Tailândia, Taipé Chinês e União Europeia possuem medidas antidumping em vigor contra as
exportações brasileiras de laminadas a quente. A Tailândia aplica, ainda, medida de salvaguarda contra as exportações brasileiras do produto. Para uma lista
de medidas de defesa comercial em vigor contra o Brasil, ver: MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. Apoio ao
Exportador. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/defesa-comercial/852-apoio-expo>. Acesso em 23 de março de 2018.

8

Há medidas antidumping vigentes no Brasil nos dois casos, embora, no caso de laminados de aço, a cobrança do direito tenha sido suspensa por razões
de interesse público pela Resolução da Câmara do Comércio Exterior (Camex) nº 02/2018. Para uma lista de medidas de defesa comercial em vigor no
Brasil, ver: MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. Medidas em Vigor. Disponível em: <http://www.mdic.gov.
br/comercio-exterior/defesa-comercial/854-medidas-em-vigor>. Acesso em 23 de março de 2018.

9
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DUMPING: EFEITOS ECONÔMICOS
Não sendo o dumping uma conduta ilegal, não há qualquer obrigação, por parte dos Estados, de puni-la. Com
efeito, os membros da OMC acordaram inserir no
Acordo Antidumping da Organização, que disciplina a
aplicação desse tipo de medida, recomendação de que
a decisão da autoridade do país importador de instituir
ou não uma medida antidumping seja facultativa, ainda
quando estejam presentes todos os requisitos para sua
aplicação:
Artigo 8o
Instituição e arrecadação de direitos antidumping
1) A Decisão de instituir ou não um direito antidumping, nos casos em que tiverem sido cumpridos
todos os requisitos para seu estabelecimento, e a decisão de fixar o montante dos direitos antidumping a
um nível igual a totalidade ou a apenas uma parte da
margem de dumping, são decisões a serem tomadas
pelas autoridades do país ou do território aduaneiro
importador. É desejável que a instituição do direito seja facultativa em todos os países ou territórios
aduaneiros Partes do presente Acordo e que o direito seja inferior à margem de dumping, desde que
suficiente para eliminar o dano causado à indústria
doméstica.10

didas antidumping sobre a produtividade, bem como
sobre o poder de mercado das firmas industriais brasileiras e os resultados obtidos indicaram uma redução
média de 5,4% da produtividade e um aumento de 1,5%
da margem bruta de lucro das firmas beneficiadas pela
aplicação de medidas antidumping.
A partir desses resultados, os autores supracitados concluíram o seguinte:
[...] de acordo com as predições da teoria de comercio internacional, a aplicação dessas medidas (antidumping) pelo governo brasileiro tem contribuído
para o ambiente de redução da produtividade da
indústria, juntamente com o aumento do poder de
mercado das firmas diretamente beneficiadas por
essas medidas.
Os resultados apresentados demonstram que os setores mais produtivos e com maior margem de lucro
bruto são os principais beneficiários dessas medidas,
sendo que os resultados obtidos não se traduzem em
benefícios para a atividade econômica em geral. Verificou-se que a aplicação das medidas antidumping
favoreceu esses setores na medida em que implicou
um aumento de sua margem bruta de lucro, mas, por
outro lado, levou à redução de sua eficiência produtiva.

Os possíveis efeitos econômicos da aplicação de uma
medida antidumping são de fácil dedução. Por um lado,
a sobretaxa sobre as importações reduz ou elimina a
concorrência internacional, permitindo que a indústria
doméstica aumente tanto seu volume de vendas quanto
seus preços. Considerando a vigência usual de cinco anos
das medidas antidumping, bem como suas recorrentes
prorrogações, as empresas nacionais contam com extenso
prazo para alavancar seu resultado econômico. Por outro
lado, a ausência de competição diminui os estímulos à
inovação e à redução de custos, fazendo com que a indústria doméstica não seja compelida a buscar as melhorias
de produto ou de processo que lhe permitiriam competir
em condições de igualdade com as empresas internacionais uma vez encerrada a proteção antidumping.

Vale destacar ainda que, mesmo havendo possíveis ganhos para a indústria nacional beneficiária da proteção,
os efeitos das medidas antidumping sobre a cadeia a jusante e sobre os consumidores finais são inevitavelmente
negativos.11Quando as medidas gravam a importação de
insumos ou bens de capital, a restrição de fornecedores
prejudica o poder negociador das empresas que utilizam
o bem sobretaxado, o que se traduzirá em aumento de
custos ou na utilização de insumos com menor conteúdo tecnológico, de qualidade inferior ou com especificações diversas daquelas ideais para o processo produtivo
adotado, além de trazer outros prejuízos por vezes desconsiderados, tais como o rompimento de contratos de
longo prazo com fornecedores internacionais, a adaptação forçada a produtos ou insumos não idênticos aos
De fato, Kannebley Júnior, Remédio e Oliveira (2017) comprados originalmente, bem como sujeição a falhas
realizaram um estudo que analisou o impacto das me- de abastecimento.
............................................................................
10

Acordo Relativo à Implementação do Artigo VI do GATT— Acordo Antidumping, promulgado pelo Decreto no 93.941/1987.

Exceto, é claro, em situações limítrofes e usualmente não observadas nos casos de aplicação de direitos antidumping, como mercados perfeitamente
competitivos e com abundantes opções de suprimento provenientes de outras origens a preços iguais ou inferiores aos preços das importações contra as
quais se propõe o antidumping. Nesses casos, porém, não haveria incentivos para pleitear a imposição do gravame antidumping.
11
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Há vasta literatura empírica em economia mostrando
os impactos positivos sobre produtividade da redução
do custo de importação de insumos, máquinas e equipamentos.12 Isso ocorre porque a redução do custo permite
que as firmas passem a utilizar máquinas mais produtivas e insumos mais avançados. Resultado oposto ocorre
quando se aumenta o custo de importação por meio da
imposição de medidas antidumping.

“

Em vista da dicotomia entre a possibilidade
de beneficiar um setor produtivo e o dever
de proteger o interesse público, a análise
da relação custo-benefício da imposição da
medida antidumping torna-se ponto
decisivo para o Estado

”

Como exemplo de estudo nessa área, de acordo com
Rossi Júnior e Ferreira (1999),
(...) a maior abertura (comercial) também permite
aos países um acesso facilitado a insumos importados de melhor qualidade, assegurando maior competitividade ao produto nacional. Além disso, reduz
o custo de inovação e força as empresas no sentido de
maior investimento em pesquisa e desenvolvimento
(P&D) para que se possa fazer frente à concorrência. Há também um aumento da escala de produção,
ocasionando maior economia. Por fim, dentro da
tradição dos modelos de H-O de comércio internacional, a abertura permite maior especialização do
país nos setores em que sua vantagem competitiva
é maior, aumentando sua produtividade média e
marginal. Caso a empresa usuária do insumo ou máquina atue somente no mercado interno, repassará o
aumento de custos a seus consumidores, assim como
o farão os seus concorrentes domésticos. Já as empresas exportadoras se tornarão menos competitivas
e tenderão a ser excluídas do mercado internacional.
Tendo em vista que as medidas de defesa comercial gravam a importação de bens, sejam intermediários, sejam
finais, os consumidores sofrem, direta ou indiretamente, o impacto da medida por passarem a pagar preços
mais elevados e terem uma redução na variedade de
bens disponíveis. Assim, algumas das consequências
perversas da medida antidumping são tornar as próprias
empresas beneficiárias dependentes da proteção estatal
e os demais elos da cadeia produtiva, bem como os
consumidores finais, reféns de produtos mais caros e,
por vezes, de menor qualidade.
Nesse ponto, cabe destacar que, considerando a imposição de uma medida antidumping sobre um insumo,
o número de empresas e empregos negativamente afetados e sua correspondente relevância para a economia
tende a ser muitas vezes superior àquele beneficiado

pela proteção comercial. Essa afirmação é tão mais verdadeira quanto mais básico for o insumo e maior for sua
participação no custo de produção dos bens que estão à
jusante na cadeia produtiva.
Estudo econométrico conduzido por Gallaway, Blonigen e Flynn (1999), que procurou quantificar o efeito
mencionado no parágrafo anterior, revela que a retirada
ou extinção de todos os direitos antidumping e compensatórios vigentes nos Estados Unidos em 1993 produziria ganhos para a economia no valor de US$ 4 bilhões.
Em vista da dicotomia entre a possibilidade de beneficiar um setor produtivo e o dever de proteger o interesse
público, a análise da relação custo-benefício da imposição da medida antidumping torna-se ponto decisivo
para o Estado. Trata-se, em última instância, de uma escolha entre favorecer a indústria produtora ou preservar
a indústria usuária e o bem-estar dos cidadãos.

O CASO DO BRASIL
No caso do Brasil, a discussão assume particular relevância, pois, conforme demonstra a tabela abaixo, o país
é um dos maiores aplicadores de medidas antidumping
no mundo, sendo responsável por 9,6% das medidas em
vigor em dezembro de 2017. Embora tenha havido declínio na aplicação de novas medidas antidumping no
período recente, a quantidade de medidas vigentes ainda é muito elevada quando comparada à baixa participação brasileira nas importações mundiais totais (0,9%),
ao perfil não importador do país (importações em razão
do produto interno bruto (PIB), em cujo ranking mundial o Brasil ocupa a 136ª colocação), e às altas barreiras
tarifárias impostas à entrada de produtos estrangeiros:
segundo dados do Banco Mundial e da OMC (2016),

............................................................................
12
Como exemplos de literatura tratando dos impactos positivos da abertura comercial em insumos, ver: Lisboa, Menezes Filho e Schor (2010) e Amiti e
Konings (2005).
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o Brasil tem a 4a tarifa média efetivamente aplicada mais
alta dentre os 164 membros da OMC, sendo superado
apenas por Gabão, República Centro Africana e Chade.13

instrumento antidumping (AD). Dentre os membros da
OMC, o Brasil é o segundo país a usar mais intensamente
medidas antidumping, estando atrás apenas da Argentina.

Um indicativo dessa desproporção é a simples razão entre
a participação dos países no total de medidas antidumping em vigor e sua participação no total das importações
mundiais. Chamamos essa razão de intensidade no uso do

A posição brasileira nos quesitos que compõem o Índice
Global de Competitividade, apurado pelo Fórum Econômico Mundial,14 demonstra que alguns dos principais
entraves ao desenvolvimento do país estão exatamente

............................................................................
COMPARATIVO INTERNACIONAL - MEDIDAS ANTIDUMPING (EM VIGOR EM DEZEMBRO DE 2017)
E DADOS SOBRE IMPORTAÇÕES (2016)
Intensidade
Número de
Participação Participação % Importações / Tarifa aplicada
no uso de
medidas AD
% no total
nas
PIB (2016)
efetiva média
medidas AD
em vigor
mundial de
importações
(2016)
Em
%
(dez/2017)
medidas AD mundiais (2016)
Em %
Argentina
16,70
84
5,01
0,30
10,20
12,58
Brasil

10,72

162

9,65

0,90

7,66

13,56

Turquia

7,75

156

9,30

1,20

23,00

2,45

Índia

7,37

272

16,21

2,20

15,76

8,55

Paquistão

3,97

20

1,19

0,30

16,90

12,49

África do Sul

3,34

28

1,67

0,50

25,30

6,37

Austrália

3,23

65

3,87

1,20

15,72

2,29

Colômbia

3,17

16

0,95

0,30

15,90

5,04

Indonésia

2,54

34

2,03

0,80

14,60

6,31

Tailândia

2,18

44

2,62

1,20

48,09

7,67*

Canadá

1,69

71

4,23

2,50

26,34

2,44

Egito

1,65

11

0,66

0,40

17,40

8,05

México

1,61

65

3,87

2,40

36,97

6,12

EUA

1,31

308

18,36

14,00

12,07

2,79

Malásia

1,25

21

1,25

1,00

56,78

5,22

Rússia

0,97

18

1,07

1,10

14,20

5,36

Coreia do Sul

0,64

27

1,61

2,50

28,78

10,14

China

0,56

93

5,54

9,90

14,18

7,76

União Europeia

0,20

110

6,56

32,20

31,30

1,92

73

4,35

Outros
Total

1.678

Fontes: OMC Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP). Disponível em:<https://i-tip.wto.org/goods/Default.aspx; TradeMap;<https://www.trademap.org/>; Banco Mundial — Disponível em: <https://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table>.
Nota: * 2015.

............................................................................
13

WORLD BANK. WITS. Effectively applied tariffs, simple average, WTO members.

WORLD ECONOMIC FORUM. Global Competitiveness Index. Disponível em: <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/>. Acesso em: 23 mar. 2018.
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relacionados ao baixo grau de abertura da economia à
competição externa. Na comparação internacional, o
Brasil tem elevadas tarifas e elevadas barreiras não tarifárias. Como resultado, o nível de abertura comercial do
país é comparativamente muito reduzido, com impactos negativos sobre seus indicadores de competitividade
e produtividade.
Os direitos antidumping são parte, ainda que pequena,
do problema. Aspecto relevante do perfil das medidas
antidumping em vigor no Brasil é a prevalência (em torno de 80%15) de sua aplicação sobre insumos, com des............................................................................
ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDADE EDIÇÃO 2017-2018 - BRASIL
Posição
(dentre 137
países)
80

Índice Global de Competitividade
Requerimentos básicos

104

Instituições

109

Infraestrutura

73

Ambiente macroeconômico

124

Saúde e educação básica

96

Potencializadores de eficiência

60

Educação superior e treinamento

79

Eficiência do mercado de bens

122

Prevalência de barreiras não tarifárias

130

Tarifas sobre o comércio internacional

121

Importações / PIB

136

Eficiência do mercado de trabalho

114

Desenvolvimento do mercado financeiro

92

Preparo tecnológico

55

Tamanho do mercado

10

Fatores de inovação e sofisticação

65

Sofisticação dos negócios
Inovação

15

taque para metais, vidros, resinas, plásticos, borrachas e
diversos produtos químicos.
A ciência econômica moderna demonstra que a abertura
comercial e a maior participação nos fluxos comerciais
internacionais são meios importantes para o aumento
da produtividade, que por sua vez, é fator essencial ao
aumento da competitividade das empresas e ao crescimento econômico de longo prazo.16
A aplicação de direitos antidumping, assim como de
tarifas de importação elevadas, atua geralmente no sentido contrário, contribuindo para que o Brasil perca
oportunidades de tornar sua produção mais eficiente
por meio de novas tecnologias, menores custos e maior
especialização. Todos esses fatores devem, portanto, ser
devidamente analisados quando da aplicação de medidas que tornem mais caras as importações.

O INTERESSE PÚBLICO E O
ANTIDUMPING
A melhor forma de ponderar esses fatores nos parece ser uma
análise ampla e mais frequente de interesse público, que permita que o impacto das medidas sobre a economia e a sociedade como um todo seja analisado de forma criteriosa.
No contexto em questão, a avaliação de interesse público
visa analisar o impacto da imposição de medidas de defesa
comercial sobre os agentes econômicos como um todo. Finger e Zlate (2005) defendem que as investigações de defesa
comercial não devem considerar apenas os efeitos sobre os
produtos nacionais afetados pelas importações, mas também
o interesse público do país que avalia a aplicação. Nesse caso,
o interesse público representa a soma dos benefícios para todos os interessados nacionais que auferem ganhos com a medida, menos os custos de todos os interessados nacionais que
têm prejuízo com ela. Assim, enquanto o dano é definido na
OMC e nas normas nacionais sobre antidumping em relação apenas ao lado pleiteante, um processo economicamente
mais sensato consideraria a situação de ambos os lados.

O Brasil, assim como o Canadá17 e a União Europeia,18 possui
um procedimento institucionalizado de avaliação de interesse
85
público nos casos de medidas antidumping e compensatórias.
............................................................................
56

MDIC — Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/defesa-comercial/854-medidas-em-vigor>.

Além de trabalhos já citados acima, mostrando ganhos de produtividade derivados da abertura comercial em diversos países, há inúmeras simulações indicando
os impactos positivos que uma abertura comercial poderia ter sobre a economia brasileira. Como exemplo, ver: Araújo e Flaig (2016).

16

17

Special Import Measures Regulations (SOR/84-927), subsection 40.1. Disponível em:<http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-84-927/page-8.html#h-40>.

18

Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against dumped imports from countries not members of the
European Union (codification). Disponível em:<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=EN>.
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No Brasil, compete ao Conselho de Ministros da Camex
aplicar, alterar ou suspender as medidas antidumping.
Esse Conselho é composto pelos seguintes membros: Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República; Ministro de Estado da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços; Ministro de Estado das Relações Exteriores; Ministro de Estado da Fazenda; Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil; Ministro de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministro de Estado Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
e Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Em 2012, a Camex criou o Grupo Técnico de Avaliação do Interesse Público (Gtip), cujo objetivo é analisar a suspensão ou alteração de medidas antidumping e
compensatórias definitivas, bem como a não aplicação
de medidas antidumping e compensatórias provisórias,
por razões de interesse público, conforme estabelecido
na Resolução no 13, de 29 de fevereiro de 2012.
De acordo com o art. 3 do Decreto n 8.058, de 26 de julho de 2013, as razões de interesse público permitem que
o Conselho de Ministros, em circunstâncias excepcionais:
o

o

i) suspenda, por até um ano, prorrogável uma única vez
por igual período, a exigibilidade de direito antidumping definitivo, ou de compromisso de preços, em vigor;
ii) não aplique direitos antidumping provisórios, ou;
iii) homologue compromisso de preços ou aplique direito antidumping definitivo em valor diferente do que o
recomendado, desde que não exceda a margem de dumping.
Ressalta-se que a existência de um processo administrativo próprio para avaliação de interesse público não impede
que o Conselho da Camex decida, em razão de interesse
público, com base em proposta apresentada por um dos
membros dessa Câmara, conforme estabelecido no art.
2o, §1o da Resolução Camex no 29, de 7 de abril de 2017.
Desde a edição da Resolução Camex no 30, de 31 de
março de 2016, a Secretaria de Assuntos Internacionais
do Ministério da Fazenda (Sain/MF) exerce o papel de
Secretaria do Gtip. Assim, cabe a essa secretaria a função
de receber os pleitos, instruir os processos e elaborar a
análise técnica, que é submetida à apreciação dos membros do grupo, que, por sua vez, decide por recomendar
ou não à Camex a instauração da avaliação de interesse
público. Havendo a instauração, o Gtip seguirá os pro-

cedimentos estabelecidos na Resolução Camex no 29, de
7 de abril de 2017, e terá até seis meses para submeter
suas conclusões ao Conselho de Ministros da Camex ou
ao Comitê Executivo de Gestão (Gecex).
O número de análises e decisões de interesse público,
entretanto, ainda é relativamente pequeno em comparação com o número de medidas antidumping aplicadas pelo Brasil. Entre 2012 e 2017, por exemplo, foram
aplicadas 134 medidas antidumping. Destas,16 tiveram
análise de interesse público conduzida pelo Gtipe apenas seis (4,5%) foram suspensas.
Esta pequena utilização pode ser reflexo de uma variedade de fatores, incluindo um pequeno conhecimento dos
agentes econômicos sobre a possibilidade da utilização
do mecanismo de interesse público.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por se tratar de entendimento pacífico, o presente trabalho não teve como foco analisar os méritos da competição
como precursor do desenvolvimento econômico. Cabe,
entretanto, relembrar, como o faz Wood (1989), que a livre competição no cenário internacional traz tantos benefícios quanto a livre competição no mercado doméstico:
The free enterprise competitive system is so important
that the [Supreme] Court has repeatedly stressed that
the antitrust laws protect “competition, not competitors.”
If an individual firm loses market share, or even goes out
of business, because others have bested it in a fair fight,
this is a sign that the system is working as it should. In
the end, everyone benefits from this system: Consumers
benefit from the greatest selection of goods and services
at the lowest prices, and producers benefit from the efficient production methods and the incentives to innovate
inherent in a competitive marketplace. [...]
When the competition at issue takes the form of imports from foreign producers, a curious amnesia about
the virtues of the competitive process seems to afflict
many observers.
Procurou-se esclarecer a diferença entre dumping (discriminação de preços, em função da elasticidade preço
da oferta e da demanda) e preço predatório (prática
desleal de comércio ou conduta anticompetitiva). Este
artigo procurou ainda mostrar que a literatura empírica
existente aponta que em apenas uma pequena minoria19

............................................................................
19

11% em trabalho cobrindo a União Europeia e 16% em trabalho abordando os Estados Unidos.
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dos casos de dumping estão presentes as condições para
a prática de preço predatório.

ternational Trade Journal, Vol. 28, nº 3. Disponível em: <https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2195542>.

Conforme mostramos nas seções anteriores, pode-se
concluir que:

FINGER, M.; ZLATE, A. 2005. Antidumping: prospects for discipline
from the Doha negotiations. Boston College: Working Papers in Economics, nº 632, nov. Disponível em:<http://fmwww.bc.edu/ec-p/
wp632.pdf>. Acesso em 31 de janeiro de 2018.

i) diferentemente da prática de preço predatório, a prática de dumping é simplesmente uma discriminação de
preços no comércio internacional, muitas vezes plenamente justificável do ponto de vista econômico;
ii) não há fundamentação, quer nos textos legais da
OMC, quer na literatura econômica, para classificar a
prática de dumping como prática desleal;
iii) o dumping tende a aumentar o poder real de compra
de consumidores e compradores industriais; e
iv) a aplicação de direitos antidumping, ao contrário,
tende, como regra geral, a produzir resultados econômicos agregados negativos para a sociedade, beneficiando
usualmente apenas o setor que pleiteou a imposição do
gravame;
v) no caso do Brasil, o país tem uma quantidade de medidas antidumping vigentes muito superior àquela que
seria esperada considerando-se sua participação nas importações mundiais. Essas medidas concentram-se nas
importações de insumos, com impactos negativos sobre
a produtividade das firmas afetadas.
vi) reconciliar a possibilidade concedida pelas normas
da OMC de impor medidas antidumping com os efeitos negativos descritos acima demanda tanto uma maior
conscientização dos agentes econômicos sobre a verdadeira natureza do dumping e do antidumping como a
realização de avaliações frequentes de interesse público,
para a qual é imprescindível uma maior participação dos
agentes econômicos afetados.
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