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países em desenvolvimento, como
índia, Argentina, África do Sul
e o próprio Brasil. E, conforme
sublinham vários autores,1 hoje o
antidumping está longe de ser um
instrumento de proteção contra a
concorrência desleal, tendo se
afastado significativamente de
seus objetivos iniciais.
Os efeitos deletérios de uma
medida antidumping são bastante
conhecidos. O efeito mais evidente
é a redução das exportações de
determinado país sobre as quais
incide a medida antidumping. No
entanto, Prusa (1997,2001) e
Bown e Crowley (2006,2007)
mostram que os efeitos das
medidas antidumping são mais
abrangentes, podendo afetar
países não citados no processo.
Além disso, os efeitos das medidas
antidumping podem ser
contraditórios, ocasionando mesmo
ganhos em algumas situações,
conforme veremos a seguir.
O presente trabalho tem por
objetivo avaliar os efeitos da política
antidumping norte-americana sobre
as exportações brasileiras. Ele
amplia o escopo de análise em
relação aos trabalhos disponíveis
ao considerar, por um lado, os
efeitos da incidência desse tipo
de medida sobre os produtos
brasileiros e sobre produtos de
outros países, e, por outro, os
efeitos sobre as exportações
brasileiras para os seus principais
parceiros comerciais (e não
somente sobre as exportações
para os EUA).
Para tal, montou-se um painel de
dados das exportações brasileiras
1
2

desagregadas ao nível de produto
(cerca de 4.900 produtos) e de
informações detalhadas sobre
todos os processos conduzidos
pelos EUA contra todos os seus
parceiros, entre 1992 e 2004.
O artigo está organizado da
seguinte maneira. Após esta
introdução, procede-se a uma
apresentação dos possíveis efeitos
das medidas antidumping e das
principais características dos
processos iniciados pelos EUA no
período analisado. Em seguida,
apresentam-se a metodologia e
os dados utilizados. Enfim,
são analisados os resultados.

EFEITOS DE
UM PROCESSO
ANTIDUMPING
Após 100 anos de publicação
da primeira lei antidumping
(promovida pelo Canadá, em 1904),
muitos estudos mensurando os
efeitos dessas medidas já foram
feitos. Os EUA e a UE são os
principais objetos de estudo,
devido a diversos fatores, mas,
principalmente, por serem usuários
tradicionais desse instrumento.
Os efeitos de um processo
antidumping sobre os fluxos
de comércio são diversos.
Primeiramente, apenas a
abertura de uma investigação já
pode ser suficiente para inibir as
exportações de um país, devido
à ameaça que tal abertura
representa. Staiger e Wolak
(1994), por exemplo, mostram
que existe um "efeito
investigação", ou seja, que o

Como Bloningen e Prusa (2001) e Finger e Zlater (2005).

Os efeitos de desvio de comércio deverão ser tão menores quanto maior for o número de países
envolvidos.

processo antidumping já produz
efeitos sobre os fluxos de
comércio mesmo antes de sua
conclusão. Prusa (1996), por sua
vez, mostra que os processos
norte-americanos têm efeito
restritivo importante sobre as
importações provenientes dos
países citados nos processos,
mesmo quando as medidas são
retiradas. Os países podem,
diante de tal situação, optar, por
exemplo, pela realização de
acordos de preços, a fim de
evitar a possível imposição de
direitos.
Em segundo lugar, a aplicação
de um direito pode ter diversos
efeitos. O efeito mais conhecido
na literatura é aquele conhecido
como destruição de comércio.
Ou seja, o direito antidumping
(AD) nada mais é do que uma
tarifa aduaneira, e, nesse
sentido, tende a reduzir os fluxos
de importações do bem que faz
face à proteção mais elevada.
Porém, como o direito AD é
uma medida discriminatória,
outro efeito que pode gerar é
semelhante ao efeito de desvio
de comércio proposto por Viner
(1950) para acordos comerciais.
Ou seja, a imposição do direito
antidumping aumenta o preço
do bem proveniente de um
determinado país, fazendo com
que o bem proveniente de outros
países, que têm custos mais
elevados, substitua as
importações oriundas do país
afetado pelo direito AD.2
' Esses dois efeitos são, com
freqüência, incluídos na análise
dos efeitos dos processos AD.
Prusa (1996), por exemplo, avalia
os efeitos dos direitos AD sobre
países citados e não citados e
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Por haver se afastado
significativamente de seus
objetivos iniciais, hoje o
antidumping está longe
de ser um instrumento
de proteção contra a
concorrência desleal

mostra que os efeitos de desvio de
comércio são significativos. Para o
Brasil, por exemplo, os benefícios
associados ao desvio de comércio
decorrentes da imposição de
medidas sobre os seus
concorrentes superam as perdas
associadas às ações impostas
sobre os exportadores brasileiros
no período 1980-1988. Resultados
semelhantes são encontrados por
Braga e Silber (1993) para as
exportações brasileiras de suco
de laranja.
Além desses dois efeitos, Bown
e Crowley (2007) mostram que as
medidas antidumping podem ainda
ter outros dois efeitos. O primeiro
deles é a deflexão de comércio,
que ocorre quando um país,
ao fazer face a medidas AD,
redireciona as suas exportações
para terceiros mercados. Dessa
forma, se os exportadores
estiverem aptos a fazê-lo, poderão
compensar as perdas no mercado
que impõe as medidas. O outro
efeito ocorre em função da
aplicação de direitos sobre as
exportações de um terceiro
mercado para onde o país
analisado exporta - os autores
denominam esse efeito de
depressão de comércio.
De maneira mais detalhada,
consideremos três países A, B e
C. O país A impõe um direito AD
sobre as exportações de C; B e C
exportam para A e B exporta
igualmente para C. Os
exportadores de C, ao perderem
mercado em A, aumentam as
suas vendas domésticas, impondo
perdas às exportações de B. Em
outras palavras, a imposição de
medidas contra exportações para
certos mercados de destino de um
determinado país pode levar
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à redução das exportações
para aquele mercado.
No caso das exportações brasileiras,
então, elas poderiam ser:
(i) negativamente afetadas por
medidas impostas pelos EUA
sobre as exportações brasileiras;
(ii) positivamente afetadas pelas
medidas impostas contra os
concorrentes do Brasil nos EUA;
(iii) positivamente afetadas por
medidas impostas pelos EUA
sobre os produtos brasileiros, por
contado redirecionamento das
exportações brasileiras para
terceiros mercados; e (iv)
negativamente afetadas pela
imposição de medidas pelos EUA
sobre as exportações de países
para quem o Brasil exporta.
Os efeitos de destruição e desvio
de comércio no caso EUA-Brasil
já foram estimados por dois
autores para as medidas impostas
pelos EUA às exportações
brasileiras. Conforme comentado
acima, Prusa (1996 e 1999)
examina os efeitos das medidas
antidumping impostas pelos EUA
sobre países citados e não citados
nos processos. Os resultados
apontam para ganhos líquidos para
o Brasil, decorrentes dos ganhos
associados ao desvio de comércio.
Miranda (2003) avalia os efeitos
dos direitos AD iniciados pelos
EUA para as exportações
brasileiras para aquele país, no
período 1991 -2000. Como o autor
objetivava avaliar os efeitos de
destruição e desvio, são
considerados tanto os processos
nos quais o Brasil é citado quanto
aqueles em que o país não é
citado. Os resultados obtidos por
Miranda diferem dos de Prusa,
revelando uma redução das
exportações brasileiras em ambos

os casos. As perdas totais
estimadas seriam da ordem
de US$ 268 milhões.
Vale assinalar que ambos os
trabalhos avaliam o horizonte
temporal dos efeitos, apontando
para dois aspectos relevantes.
Primeiro, os efeitos podem
ser maiores no ano seguinte
à imposição do direito. Isso
pode decorrer, por exemplo, do
tempo para aplicação do direito
definitivo. Em segundo lugar, os
dois autores apontam para efeitos
duradouros de redução do
comércio, sendo significativos os
resultados para anos posteriores à
abertura do processo.

Brasil sobre as exportações
brasileiras para
os seus principais mercados.
A metodologia aqui adotada,
apresentada a seguir, difere da
utilizada nos dois estudos citados
por considerar a totalidade
dos produtos exportados e
acompanhar as exportações
brasileiras para todos os produtos
e países ao longo de todo
o período analisado.

O USO DO INSTRUMENTO
ANTIDUMPING PELOS EUA
CONTRA O BRASIL E
SEUS CONCORRENTES
Esta seção pretende chamar a

No presente trabalho, estimam-se
novamente os efeitos de
destruição e desvio de comércio,
mas tenta-se mensurar igualmente

atenção para algumas
características dos processos e
medidas antidumping utilizados
pelos EUA contra o Brasil e outros

os efeitos das medidas AD
impostas pelos EUA contra o

de seus fornecedores. Outras
análises mais extensas

encontram-se disponíveis3 e, por
essa razão, limitaremos nosso
estudo ao período coberto pela
análise empírica posterior (quinta
seção) e pelos aspectos mais
relevantes para a análise de seus
efeitos. Apesar de o interesse
central do trabalho estar na
imposição de medidas contra as
exportações brasileiras, aqui
compararemos o caso brasileiro
com os demais.4
Entre 1992 e 2004, os EU A
abriram cerca de 550 processos
antidumping (Tabela 1). O país
mais afetado por esse tipo de
medida é, de longe, a China, que
responde por 14% dos casos.
Esse percentual corresponde a
quase o dobro daquele referente

Tabela 1
ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DOS PROCESSOS ANTIDUMPING ABERTOS PELOS EUA -1992-2004
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Entre 1992 e 2004, os
EUA abriram cerca de 550
processos antidumping,
dos quais 4% foram
dirigidos contra o Brasil

ao segundo país mais afetado o Japão (8%) -, e também ao
terceiro - a Coréia do Sul (7%).
Em seguida, encontra-se um

muito diferente da média para
esse grupo de países (sobretudo o
direito final), os direitos máximos
ficam bem abaixo daqueles

conjunto de países - emergentes
ou desenvolvidos - que foram
citados em pouco mais de 20
processos nesse período. Aqui
se encontra o Brasil, com 21

aplicados à China e ao Japão.

processos (ou 4% do total).
A China aparece também como o
país mais penalizado se analisarmos
o percentual de processos com
aplicação de direitos e o nível dos
direitos aplicados. Porém, países
como Japão, Venezuela e mesmo
outros países que não aparecem
nessa tabela, por terem sido
objeto de poucos processos
(como, por exemplo, o
Cazaquistão ou a Moldávia),
fizeram face a direitos antidumping
bastante elevados. Para o Brasil,
embora a taxa média não seja
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Em termos de resultado final dos
processos, o Brasil tem cerca
de metade dos processos com
aplicação de direitos finais. Esse
percentual não destoa muito dos
de outros países que figuram entre
os mais citados, como Japão,
Coréia do Sul e índia. Vale
ressaltar que, dentre os que
apresentam percentual menos
elevado, encontram-se os
parceiros do NAFTA.
A aplicação de medidas
antidumping dos EUA contra as
exportações brasileiras tem um
padrão setorial e uma distribuição
temporal bastante marcados e
distintos do conjunto dos demais
países. Em termos de evolução,

ao se observar a última coluna da
Tabela 2, pode-se ver que 1992 e
2001 são dois anos em que os
EUA abriram muitos processos
novos. Em ambos os anos, esse
aumento deveu-se à aplicação de
medidas contra importações de
produtos siderúrgicos. A partir da
penúltima coluna da mesma
tabela, vê-se que o Brasil foi
bastante afetado pela proliferação
dessas medidas apenas em 1992,
sem que tal fenômeno se
repetisse em 2001. Em termos
setoriais, a proteção antidumping
norte-americana contra o Brasil é
muito concentrada - 82% das
medidas atingem os produtos
siderúrgicos (ver penúltima linha da
tabela) -, enquanto que, para o
total dos países, esses produtos
respondem por 57% (última linha
da tabela).

METODOLOGIA E
DADOS UTILIZADOS
O presente trabalho se inspira na
avaliação feita sobre os efeitos das
medidas antidumping impostas
pelos EUA sobre o Japão por
Bown e Crowley (2006,2007) para
estimar aqui os quatro efeitos
descritos na segunda seção sobre
o Brasil.Ou seja, a fim de fazer
uma análise mais abrangente dos
efeitos da política antidumping
norte-americana e de seus
reflexos para as exportações
brasileiras, estima-se, a partir das
equações abaixo, o efeito das
medidas em que o Brasil é citado
- redução das exportações
brasileiras para os EUA

(destruição de comércio)
e aumento das exportações
brasileiras para terceiros mercados
(deflexão de comércio) - e
também daquelas em que o Brasil
não é citado - aumento das
exportações brasileiras para os
EUA no caso de seus concorrentes
serem citados (desvio de
comércio) e redução das
exportações para terceiros
mercados quando os mesmos
forem afetados por medidas
antidumping norte-americanas
(depressão de comércio).
O impacto das medidas impostas
pelos EUA sobre as exportações
brasileiras para aquele mercadodestruição e desvio de comércio é medido a partir da Equação 1,
em que as variáveis são:

Os efeitos fixos combinados têm
o objetivo de captar os efeitos de
fenômenos específicos ao setor
em questão ao longo do tempo
(tais como variações de custos
e produtividade ou variações da
demanda setorial norteamericana). O setor está definido
de forma mais agregada do que
para cada observação: enquanto a
última se encontra a seis dígitos
do Sistema Harmonizado, o setor
aqui é definido no mesmo sistema
de classificação, mas a dois dígitos.
As variáveis referentes aos direitos
antidumping dizem respeito à
variação do direito imposto e
captam, então, efeitos de
mudanças nos níveis de proteção.
O coeficiente a1 indica a
sensibilidade das exportações
bilaterais à aplicação das medidas
sobre os produtos brasileiros, e a2,
a sensibilidade em relação às
medidas aplicadas sobre as
exportações de terceiros países.
As medidas antidumping impostas
sobre terceiros países são
representadas de duas formas: ou
pela média dos direitos impostos a
cada um dos países ou por uma
dummy que indica que houve
aumento no direito aplicado (seja
pela aplicação de um direito novo,
seja pelo aumento do direito
definitivo em relação ao direito
preliminar). Acrescentamos
também em algumas
especificações duas dummies
para o ano de abertura dos
processos - contra o Brasil e
contra os demais países. Isso
porque, em diversos casos, não há
imposição de medidas no ano
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de abertura do processo - é o

A China é o país
mais afetado pelas
medidas antidumping
norte-americanas,
respondendo por
14% dos casos

caso de finalização do processo
já nas primeiras fases ou de
imposição de direitos (sejam eles
preliminares ou finais) somente no
ano seguinte à abertura. Essas
dummies, então, teriam a função
de captar o efeito da simples
abertura dos processos, a
aplicação de direitos sendo
captada pela variação do direito.
Como sugerido por Prusa (1996), a
simples abertura de um processo
já induz a mudanças no
comportamento dos exportadores.
A Equação (1) é uma versão
transformada da Equação (1 .a).
Porém, a estimativa dessa
equação apresenta dois
problemas. O primeiro está
associado à autocorrelação

estimados. Para solucionar
esse problema, seguimos o
procedimento sugerido por
Anderson e Hsiao (1981,1982)
e adotado por Bown e Crowley
(2006,2007): estima-se a primeira
diferença da equação (1 .a) e
adota-se como instrumento para
a variável explicativa "exportações
defasadas em t-1" o segundo lag
das exportações (ou seja, as
exportações defasadas em t-2).
O impacto das medidas impostas
pelos EUA sobre as exportações
brasileiras para terceiros
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Na presente equação, busca-se
explicar: (i) em que medida a
imposição de medidas
antidumping dos EUA sobre as
exportações brasileiras conduz a
um redirecionamento das mesmas
para outros mercados (efeito de
deflexão de comércio); e (ii) em
que medida a imposição de um
direito sobre o país de destino das
exportações brasileiras não
deprime estas últimas (efeito
de depressão de comércio).

o crescimento dás exportações é
controlado pelo efeito fixo
combinado setor-tempo, pelas
medidas impostas tanto sobre o
Brasil quanto sobre outro parceiro
comercial, pelo nível das
exportações para o mesmo
destino em t-1 e, ademais, pelo
nível das exportações para os EUA
em t-1. Este último termo visa a
indicar se o aumento para o
terceiro mercado está diretamente
relacionado à evolução das
exportações para o mercado
norte-americano. Seguindo-se
o mesmo procedimento da
estimação anterior, e para evitar
problemas de endogeneidade,
as exportações brasileiras
defasadas para os EUA
e para os demais parceiros são
instrumentalizadas pela mesma
variável com defasagem de dois
períodos (nível das exportações
em t-2).

Dada a desagregação setorial
dos fluxos de exportações,
o número de fluxos zero é
relativamente importante
(cerca de metade da amostra).
Aqui, procedemos à correção
sugerida por Davis e
Haltinwanger (1992) e seguida
por Bown e Crowley (2006), de
acordo com a qual o crescimento
das exportações é obtido da
seguinte maneira:

Segundo essa medida, as taxas
de crescimento das exportações
serão compreendidas no
intervalo [-2,2]. De acordo
com os autores, elas são
monotonicamente relacionadas
com a taxa de crescimento
convencional, convergindo em
valores absolutos quando as
taxas de crescimento são
baixas.

m

Vale assinalar que, em ambas
as equações, as medidas
antidumping foram analisadas
para os três anos anteriores ao
fluxo de comércio observado
(t0, t-1 e t-2). Busca-se, com
isso, analisar o horizonte
temporal ou a duração dos
efeitos das medidas antidumping.

Os efeitos de deflexão e
destruição de comércio são
estimados para os principais
países de destino das
exportações brasileiras.6 Esse
conjunto de países responde por
cerca de 70% das exportações
totais do Brasil no período
analisado.

Base de dados
As informações sobre os
processos antidumping provêm da
base de dados de Bown - Global
Antidumping Database.7 Essa
base fornece, entre outros
dados, as informações de que
necessitamos aqui para realizar as
estimações, quais sejam: ano de
abertura e encerramento, data de
imposição e magnitude dos
direitos antidumping tanto
provisórios quanto definitivos,
produtos e países afetados.
Os dados foram atualizados
com as informações do USITC.
Vale assinalar que alguns
ajustes foram feitos de forma
a tornar compatíveis as
informações disponíveis. A primeira
delas é de que os produtos
afetados podem estar
classificados em diversos níveis
de desagregação, indo de quatro
a dez dígitos da U.S. Tariff
Classification. Para podermos
efetuar a compatibilização com os
dados de exportações brasileiras,
foi necessário que ambos
estivessem a seis dígitos do
Sistema Harmonizado. Diante
disso, alguns produtos (definidos a
seis dígitos) podem ser objeto de
mais de um processo por ano.
Assim, o direito considerado é o
direito máximo aplicado naquele
ano em quaisquer dos processos
abertos. O mesmo procedimento
foi adotado para os casos em que
aparecem dois produtos com a
mesma classificação na versão de
1988 do Sistema Harmonizado,
adotada aqui.
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Em termos setoriais, a
proteção antidumping
norte-americana contra
o Brasil é muito
concentrada - 82% das
medidas atingem os
produtos siderúrgicos

Neste trabalho, contemplam-se
541 processos antidumping
iniciados pelos EUA contra 57
parceiros comerciais entre 1992
e 2004.8 Os produtos afetados,
quando classificados a seis
dígitos, totalizam 406 produtos.
Os direitos considerados são os
chamados direitos residuais - ou
seja, aqueles aplicados sobre as
exportações das empresas não
citadas no processo. Para cada
processo, a data referente à
abertura, à imposição de direitos
preliminares ou finais, assim como
à finalização do processo,
corresponde ao ano em que foi
tomada cada uma das decisões.9
Os dados referentes às
exportações brasileiras provêm
da SECEX e estão em US$
correntes. Todos os dados foram
convertidos para a classificação do
sistema harmonizado de 1988 e
compreendem 4.914 produtos
(definidos a seis dígitos do
Sistema Harmonizado) que foram
exportados pelo Brasil para algum
país no período de análise
(compreendido entre 1989 e 2005).

EFEITOS DAS MEDIDAS
ANTIDUMPING NORTEAMERICANAS SOBRE
AS EXPORTAÇÕES
BRASILEIRAS
O gráfico a seguir ilustra os quatro
efeitos esperados. Para os
produtos afetados por medidas
abertas contra o Brasil, são
apresentadas as somas das
exportações brasileiras para os
EUA e para os seus outros 14
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principais parceiros, afim de
ilustrar o comportamento dos
efeitos de destruição e de
deflexão, respectivamente. Para
os produtos afetados por medidas
abertas contra terceiros países,
são apresentadas as exportações
brasileiras para os EUA e para os
seus outros principais parceiros
para mostrar os efeitos de desvio
e de depressão. Os valores são
apresentados para os três anos
anteriores à abertura e para os
dois anos posteriores.
O efeito de destruição de
comércio parece bastante
acentuado no ano que segue
à imposição do direito, com as
exportações se recuperando logo
em seguida. Vale a pena chamar
a atenção para o fato de que a
imposição do direito ocorre após
um movimento de crescimento
das exportações entre t-2 e t-1.
Já o efeito de desvio de
comércio parece se manifestar
apenas dois anos após a
abertura do processo, após uma
leve redução das exportações no
ano que se segue à abertura dos
processos. Alguns autores
levantam a hipótese de que a
abertura de um processo contra
um país pode levar os demais
países a restringirem as suas
exportações por receio de que
medidas sejam, em seguida,
abertas contra eles (voltaremos
a esse ponto adiante). A evolução
das exportações para terceiros
países afetados por medidas
antidumping abertas contra o
Brasil sugere a ocorrência do
efeito de deflexão, ainda que se

deva chamar atenção para
o fato de que as exportações já
apresentam trajetória ascendente
desde o início do período
analisado. Enfim, esses dados
sugerem que o efeito de
destruição de comércio é
inexistente, visto que as
exportações para terceiros países,
ao contrário de se reduzir,
aumentam.
A tabela 3 mostra os resultados
referentes às estimações dos
efeitos de destruição e desvio de
comércio. As especificações
diferem pela forma como são
introduzidas as variações dos
direitos antidumping -variação do
direito AD ou dummy indicando
variação positiva do direito aplicado
- e também pela introdução de
dummy de abertura de processos.
No que se refere à variação do
direito antidumping aplicado contra

terceiros países, ela corresponde
à variação da média do direito
aplicado a todos os países
citados, exceto o Brasil. Quando
introduzimos as dummies, elas
captam apenas aumento dos
direitos, e não variações negativas
(como, por exemplo, ao final do
processo).10 Enfim, a dummy de
abertura do processo tem o
objetivo de captar o efeito da
abertura de processos,
independentemente da
aplicação de direitos.
Todas as estimações são feitas
com a introdução dos efeitos fixos
de duas dimensões - setor e ano
- e os resultados são corrigidos
para eventuais problemas de
heterocedasticidade pelo método
de White.
No que se refere ao efeito de
destruição, os coeficientes
mostram o sinal esperado e são

significativos no primeiro ano. Nos
anos seguintes, os coeficientes
não são significativos. O sinal se
inverte no primeiro ano após a
abertura (sugerindo que a queda
não é contínua), mas volta a ser
negativo no segundo ano. O
efeito de desvio no primeiro
ano é observado em todas as
especificações, inclusive quando
representamos as variações
positivas dos direitos aplicados
contra o Brasil por dummies. A
introdução da dummy de abertura
não altera expressivamente os
resultados, e, embora o sinal dos
coeficientes sugira que a abertura
de um processo exerce um efeito
negativo sobre as exportações
para os EUA, o coeficiente é
significativo apenas na
especificação (4).
Os efeitos, no entanto, não
parecem ser muito importantes
em termos monetários.
Tomando-se como referência os
coeficientes da especificação (3),11
a variação de um ponto no direito
antidumping reduz o crescimento
das exportações brasileiras em
apenas 0,3%. Isso ocorreu em um
período (1992-2004) no qual o
crescimento das exportações
brasileiras totais para os EUA foi
superior a 8% a.a.
No que se refere aos coeficientes
de desvio de comércio, os
resultados são significativos
apenas quando representados por
dummies. A utilização de uma
dummy nesse caso é justificada
pelo fato de que estamos reunindo
aqui as medidas impostas a todos
os parceiros e, nesse caso, mais
importante do que a magnitude da
variação dos direitos impostos
(que pode estar mal representada

RBCE - 100

69

A política antidumping
dos EUA em relação
ao Brasil tem efeitos
restritivos sobre o fluxo
de comércio bilateral,
mas sem maiores
conseqüências para o
comércio com terceiros
países

pela média dos direitos aplicados

estimados de forma desagregada

a todos os parceiros) é captar

para os principais parceiros
comerciais do Brasil.12 Esperavase que os coeficientes b1 e b2
fossem positivo e negativo,

o aumento do direito. O sinal
negativo do coeficiente de desvio
pode estar associado ao
comportamento dos exportadores
comentado acima, segundo o qual
a abertura de um processo contra
um país pode levar os seus
concorrentes a esperarem a
mesma atitude em relação a
eles e a reduzirem as suas
exportações em uma atitude
preventiva. O efeito de desvio de
comércio torna-se positivo nos
anos seguintes, sendo, porém,
significativo somente para as
especificações (4) e (6), nas quais
é introduzida também uma dummy
de abertura de processo contra
terceiros países. Os coeficientes

respectivamente, indicando que as
exportações afetadas por medidas
dos EUA abertas contra o Brasil
seriam, de um lado, direcionadas
para outros mercados, e, por
outro, que seriam deslocadas de
mercados que tivessem sido
afetados por medidas antidumping
norte-americanas. Isso deveria
ocorrer ao menos para os países
cuja estrutura das exportações
brasileiras é similar àquela dos EUA.
Os resultados, porém, não
confirmam a ocorrência de
nenhum dos dois efeitos, Por um

estimados para essa variável são
positivos, em compensação. Eles
são conforme o esperado, mas

lado, o efeito de deflexão de
comércio é negativo no ano de
abertura do processo para 12

apontam para a direção contrária
à do resultado encontrado para as
medidas antidumping. Uma
hipótese para esse fato é que,

dos 14 países analisados e é
significativo em cinco casos.

como a dummyde abertura
assinala somente a abertura e a

Ele mostra coeficientes positivos
e significativos somente para a
Bélgica e para a Coréia do Sul.
Os coeficientes revertem os sinais

outra assinala a aplicação efetiva
de direitos (alguns processos são
finalizados sem imposição de
direitos), os países terão receio de

nos anos seguintes, porém a
significância é demasiado baixa.
Vale assinalar que os valores
observados para os coeficientes

uma aplicação em "cascata" no

também são bastante próximos
de zero. No que se refere

caso dos processos em que há
aplicação efetiva de direitos. Ou
seja, a abertura poderia conduzir a
um efeito de desvio que seria
revertido no caso dos processos
em que há aplicação de direitos
efetivamente.
Os efeitos de deflexão e
depressão de comércio foram

ao efeito de depressão de
comércio, os resultados são
ainda menos significativos e
também apresentam sinal inverso
ao esperado na maioria dos
casos. Não se nota também
nenhum padrão de
comportamento segundo os
países, conforme seria esperado.

12
Outras duas especificações foram testadas: por um lado, estimaram-se os efeitos para o conjunto
dos países (soma de todos eles e dummy para aplicação de direito) e, por outro, foram introduzidas as
dummies de abertura dos processos. Os resultados encontrados, no entanto, foram similares (em sinal
e significância) aos encontrados para os países individualmente apresentados na Tabela 5.
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De fato, a estrutura das
exportações brasileiras varia
bastante de acordo com os seus
principais mercados de destino.
Vale assinalar, ainda assim, que
o coeficiente das exportações

defasadas para os EUA é positivo
em todas as especificações,
sugerindo que o crescimento das
exportações brasileiras é
generalizado para todos os
parceiros e que não há efeito de

'redirecionamento (ou ele é
restrito a alguns produtos, sendo
pequeno em relação ao total das
exportações) para terceiros
mercados diante da imposição
de direitos AD pelos EUA.

CONCLUSÕES
Com freqüência, empresários e
governo brasileiros reclamam das

No presente trabalho, tentou-se
ampliar a avaliação das medidas

contrário. Enfim, nossos

antidumping norte-americanas ao

nenhuma tendência consistente de

resultados não apontam para

se considerar os efeitos do

medidas antidumping impostas

influência da política antidumping

conjunto de medidas aplicadas a

pelos EUA, alegando que os seus

sobre o desempenho exportador

todos os parceiros não somente

efeitos são perversos para as

brasileiro para terceiros países

sobre as exportações bilaterais,

exportações braáileiras. Alguns

(efeitos de deflexão e depressão

mas também para o conjunto das

trabalhos recentes buscaram

de comércio).

exportações brasileiras. Os

realizar uma análise mais

resultados mostram um efeito

Assim, a presente análise sugere

abrangente dos efeitos dos

negativo significativo para as

que a política antidumping norte-

processos AD contra as

exportações brasileiras para os

americana tem efeitos restritivos

exportações brasileiras. Prusa

EUA no caso da imposição de

sobre o fluxo de comércio bilateral,

(1996), por exemplo, alega que os

sem maiores conseqüências para

efeitos restritivos associados à

direitos contra o Brasil (destruição
de comércio). No que se refere ao

destruição de comércio são

efeito de desvio, a abertura de um

Porém, a redução das

compensados pelos ganhos
obtidos pelo desvio de comércio

processo contra terceiros países
parece produzir um efeito positivo

exportações brasileiras para os

da ordem de US$ 18 bilhões entre

sobre as exportações brasileiras

cada aumento de 1 ponto da tarifa

1980 e 1988. Miranda (2003), ao

para os EUA apenas no caso de

antidumping norte-americana,

contrário, estima que o Brasil

não haver imposição de direitos -

a taxa de crescimento das

incorre em perdas tanto no caso

em outras palavras, a simples

exportações se reduziria entre

0,3% e 0,4%. •

dos processos em que é citado

abertura de um processo pode

quanto naqueles em que não é (as

exercer influência positiva, mas, se

perdas, neste último caso, são de

houver aplicação de direitos

cerca de US$ 10 milhões entre

nesses processos, o efeito sobre

1992 e 1998).

as exportações brasileiras é

o comércio com terceiros países.

EUA é relativamente baixa: para
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