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Ministério da

Fazenda

Dumping é prática desleal de comércio?
 AD é um direito do produtor nacional?
 Todos os países aplicam antidumping?
 Antidumping (AD) faz bem à Economia?
 O Brasil aplica pouco ou muito AD?

 Interesse Público: uma análise necessária para o 
país. Exemplos.
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Revisão conceitual
Dumping e antidumping: perguntas e alguns mitos
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Pergunta: Dumping é prática desleal de 
comércio?
Resposta: Não (ou, na maioria absoluta dos casos, 

não).
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Dumping

Dumping, em geral, não é prática desleal de comércio 

Venda abaixo do preço de custo com o 
objetivo de eliminar os concorrentes. 
Pressupostos: preço abaixo do custo + 
possibilidade de recuperação do 
prejuízo + barreiras à entrada de 
novos agentes (possibilidade de 
exercício do poder de monopólio após 
a eliminação dos concorrentes).
Por que ocorre?
Abuso de poder de mercado.
É prática desleal de comércio?
Sim. Segundo a legislação nacional, é 
uma infração da ordem econômica.

Preço Predatório

Não. A OMC não emite juízo de valor.

Uma medida imperfeita de 
discriminação de preços
Preço de exportação < valor normal 
(preço de venda no mercado doméstico 
do exportador).
Por que ocorre?
Discriminação de preços entre 
diferentes mercados (elasticidades da 
oferta e da demanda).
Competitividade em outros mercados 
(diminuição da margem de lucro para 
arcar com despesas inerentes ao 
comércio internacional, como fretes, 
seguros, impostos e taxas).
É prática desleal de comércio?
Não. A OMC não emite juízo de valor.
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FazendaDumping, em geral, não é prática desleal de comércio 

Sempre que há dumping há preço predatório?
Não. Se uma empresa tem um custo de produção de $20, vende no mercado
doméstico a $90 e exporta a $70, não estaria praticando preço predatório, mas
estaria praticando dumping.

Distorção: O valor normal pode ser diferente (maior) do valor de venda no
mercado do país exportador. Comparação nem sempre justa.

Em quantos casos de dumping há condições para haver práticas desleais?
Em pesquisas conduzidas na União Europeia e nos EUA constatou-se que em
respectivamente 11% e 16% dos casos nos quais foram aplicadas medidas
antidumping haveria condições que permitiriam ao exportador praticar preços
predatórios.
Fontes: BIENEN, Derk et al. Does antidumping address “unfair” trade? The European Union’s experience. 2013. SHIN, Hyun Ja. Possible instances of predatory
prices in recent U.S. antidumping cases. 1998.
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Pergunta: Todos os países aplicam medidas 
antidumping?
Resposta: Não. 48% dos 164 membros da OMC 
nunca aplicaram medidas antidumping.  
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Pergunta: O antidumping é um direito do produtor 
nacional?
Não. Acordo Antidumping da OMC (Art. 9.1) e 
legislação nacional: a decisão de aplicar/cobrar ou não 
a medida é uma faculdade das autoridades nacionais, 
ainda que presentes todos os requisitos para sua 
aplicação. 

O país pode/deve analisar se os efeitos positivos da 
aplicação superam os efeitos negativos.
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Pergunta: Os direitos antidumping trazem ganhos de 
bem-estar/fazem bem à economia nacional? (mundo)
Resposta: No geral, não.
Para o Brasil, resposta também é “não” (aguardar slide)



9

9

Ministério da

FazendaAntidumping gera ganhos para a economia? Não.
O antidumping traz ganhos de bem-estar?
Teoria econômica e estudos econométricos mostram que:

 A aplicação de antidumping gera distorções na produção e no consumo.
 A prática de dumping (em geral)  traz ganhos de bem-estar ao país 
importador, pois permite importar a preços mais baixos.

 Extinção de todos os direitos antidumping e compensatórios vigentes nos 
EUA em 1993 produziria ganhos para a economia no valor de US$ 4 bilhões.

Fonte: Gallaway, Michael P., et. al. Welfare costs of the US antidumping and 
countervailing duty laws. (1999).
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Pergunta: O Brasil aplica pouco antidumping?
Resposta: Não, em comparação com seu nível de 
importações, Brasil é um dos recordistas mundiais em 
medidas antidumping em vigor.
Entre 2013 e 2016 foi o recordista mundial, mesmo em número absolutos.
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FazendaO Brasil aplica comparativamente muito antidumping
Comparativo Internacional  - Medidas Antidumping e Dados sobre Importações

Fontes (dados): OMC Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP); TradeMap; Banco Mundial.  Elaboração: Alcaraz et al. (2018). Dumping e 
preço predatório: Diferenças conceituais e o caso do Brasil. Forthcoming. 2018. 
Fontes (dados): OMC Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP); TradeMap; Banco Mundial.  Elaboração: Alcaraz et al. (2018). Dumping e 
preço predatório: Diferenças conceituais e o caso do Brasil. Forthcoming. 2018. 

Intensidade no 
Uso de Medidas 

AD

Número de 
Medidas AD em 
vigor (dez/2017)

% Medidas AD
Participação (%) 
nas importações 
mundiais (2016)

Importações / 
PIB (2016)

Tarifa Aplicada 
Efetiva Média 

(2016)

Argentina 16,7 84 5,0% 0,3% 10,2% 12,6%
Brasil 10,7 162 9,7% 0,9% 7,7% 13,6%
Turquia 7,7 156 9,3% 1,2% 23,0% 2,5%
Índia 7,4 272 16,2% 2,2% 15,8% 8,6%
Paquistão 4,0 20 1,2% 0,3% 16,9% 12,5%
África do Sul 3,3 28 1,7% 0,5% 25,3% 6,4%
Austrália 3,2 65 3,9% 1,2% 15,7% 2,3%
Colômbia 3,2 16 1,0% 0,3% 15,9% 5,0%
Indonésia 2,5 34 2,0% 0,8% 14,6% 6,3%
Tailândia 2,2 44 2,6% 1,2% 48,1% 7,67%*
Canadá 1,7 71 4,2% 2,5% 26,3% 2,4%
Egito 1,6 11 0,7% 0,4% 17,4% 8,1%
México 1,6 65 3,9% 2,4% 37,0% 6,1%
EUA 1,3 308 18,4% 14,0% 12,1% 2,8%
Malásia 1,3 21 1,3% 1,0% 56,8% 5,2%
Rússia 1,0 18 1,1% 1,1% 14,2% 5,4%
Coreia do Sul 0,6 27 1,6% 2,5% 28,8% 10,1%
China 0,6 93 5,5% 9,9% 14,2% 7,8%
União Europeia 0,2 110 6,6% 32,2% 31,3% 1,9%
Outros 73 4,4%
Total 1678

Menor 
relação 

Importação
/ PIB

3º maior 
aplicador 

absoluto de 
medidas AD

Maior tarifa

2º maior 
aplicador 

relativo de 
medidas AD
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Índice de Bown (2011) para o valor de ações antidumping propostas pelo Brasil
(importações afetadas / importações totais)

Fonte: Global Antidumping Database e WITS. Elaboração: Fundação Getúlio Vargas.
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Pergunta: Todos esses direitos antidumping fizeram 
bem à economia brasileira?
Resposta: Não.
Ao contrário, geraram redução de produtividade e 
aumento de custo.
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Estudo do CADE e do PNUD analisou os efeitos da aplicação de antidumping 
sobre a produtividade e o poder de mercado das firmas pertencentes a 
setores protegidos por medidas antidumping, no período de 2003 a 2013, e 
verificou que:
 Antes da aplicação do antidumping: essas firmas eram mais 
produtivas (5,3%) que as de setores não protegidos e possuíam markup mais 
elevado (8%).
 Após aplicação do antidumping: verificou-se declínio de produtividade 
médio de 11% (variando entre -3,6% e -25%) e aumento médio de markup de 
3%.

Fonte: KANNEBLEY JR, Sérgio, et al. Antidumping e concorrência no Brasil: 
uma avaliação empírica. 2017. 
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AD no Brasil reduziu produtividade

Notas: 
Estudos se concentraram nas firmas/setores beneficiados por medidas AD.
Resultados negativos para a Economia tendem a ser maiores.
Um agravante: mais de 80% dos AD sobre insumos.
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To recap: 

 Dumping  NÃO é prática desleal.

Antidumping NÃO é um direito do produtor nacional, mesmo que haja 
dumping, dano e nexo causal.

Cerca de metade dos membros da OMC nunca aplicou nenhuma medida 
AD.

 Comparativamente, Brasil tem muitos direitos antidumping em vigor.

 No Brasil e no mundo, estudos empíricos mostram impacto negativo do AD 
sobre a economia. 
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O que fazer?
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O interesse público, suas vias de 
decisão e alguns casos
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 Melhor forma de ponderar fatores mencionados: análise ampla e 
mais frequente de interesse público.

 Decisão é da Câmara de Comércio Exterior (Camex).

 2 vias:

 Decisão direta do Conselho de Ministros em razão de interesse 
público ( Decreto nº 8.058/2013, art. 3º);
 Instauração de processo de avaliação de interesse público, do 
qual resulta uma recomendação para a Camex ( Resolução nº 
29/2017).

Análise de interesse público
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Sistema transparente

Nos casos do GTIP, todos os documentos não confidenciais (aportados pelas 
partes, produzidos pelas SAIN/MF etc.) estão disponíveis ao público em geral 
pelo site de interesse público/GTIP da SAIN/MF. 

Nos casos em que a decisão é da Camex sem GTIP, as notas da SAIN/MF 
estão disponíveis no mesmo site.

Site: “interesse público, SAIN”
http://www.fazenda.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/comercio-exterior/avaliacao-de-
interesse-publico-em-defesa-comercial



21

21

Ministério da

Fazenda

Fluxo Simplificado do Processo de Avaliação de Interesse Público

Análise de interesse público: processo do Gtip
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Apenas 4,5% das medidas antidumping aplicadas entre 2012 e 2017 
foram suspensas.

Ainda há poucos casos de interesse público
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Produto Origens Via Resultado 

Pedivela Fauber 
monobloco para 

bicicletas
China Gtip Extinta

Tubos de plástico para 
coleta de sangue

Alemanha, EUA, Reino 
Unido e China Gtip Indeferimento

PVC-S China, Coréia do Sul, 
EUA, México Gtip Indeferimento

Fios de Náilon
China, Coreia do Sul, 

Tailândia e Taipé 
Chinês

Gtip Indeferimento

N-Butanol EUA, África do Sul, 
Rússia Gtip

Indeferimento da 
suspensão, mas com 
alteração de alíquota 

específica para ad 
valorem

Borracha E-SBR União Européia Gtip Extinta
Laminados planos a 
quente - Dumping China e Rússia Conselho da Camex Suspensão

Refratários Básicos 
Magnesianos China e México Gtip Suspensão
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quente

 O aumento das importações investigadas (30.019,30 t) no período de 
análise (2013-2015) correspondeu a 0,29% do CNA de 2015 (10.275.969,7 t).
 O mercado nacional teve declínio total 14x superior ao crescimento das 
importações investigadas.

ESTIMATIVAS DE IMPACTO
 Sain/MF  - impacto negativo sobre a economia de R$ 1,5 bilhão. 

(e de R$ 1,7 bilhão no caso da medida compensatória)

 Seprac/MF - impacto inflacionário de curto prazo no IPCA de 0,09 p.p.

 SE/Camex – aumento de preços de aços planos: 
 Curto prazo: 0,14% a 1,71%;
 Longo prazo: 0,11% a 3,92%.
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Resultado: Decisão de não cobrar o antidumping (ou a medida 
compensatória)

Aplicação e simultânea suspensão, por um ano, da cobrança de 
medida antidumping às importações de laminados planos de 
aço originárias de empresas da China e da Rússia.

Um bom exemplo: o caso de laminados planos a 
quente
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21 organizações ou partes interessadas se manifestaram à SAIN, sendo:

 13 contra a cobrança do direito;

 8 a favor da cobrança
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