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O comércio exterior brasileiro mostra-se um dos principais focos do governo Dilma Rousseff, 
uma vez que em apenas quatro meses de mandato a presidente já iniciou dois processos de 
dumping contra parceiros comerciais que abusam no preço dos produtos vendidos ao País e 
nas visitas e discussões em torno de temas como câmbio, missões empresariais e relações 
bilaterais. 
 
O Departamento de Defesa Comercial (Decom) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (Mdic) abriu uma investigação para averiguar a existência de dumping nas 
importações brasileiras de laminados planos revestidos, de ferro ou aço, vindos da Austrália, 
México, Índia, Coreia e China.  
 
A denúncia foi feita pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em outubro de 2010. De 
acordo com o professor da ESPM, Adriano Gomes, a investigação é a segunda do governo 
Dilma. No início de abril, o governo iniciou um processo para investigar a prática de dumping 
nas importações de ácido cítrico e sais de ácidos cítricos vindos da China, utilizado como 
conservante natural na preparação de alimentos e bebidas. 
 
"Parece que o governo brasileiro finalmente acordou e resolveu proteger a indústria brasileira 
dos abusos provenientes de outros países. No primeiro caso (acido cítrico), o valor do produto 
proveniente das fábricas chinesas era absolutamente assustador. A Cargill, companhia 
fabricante do produto, quase descontinuou a produção no Brasil, que é fundamental para a 
indústria de alimentação, pois era mais barato comprar fora do que fabricar e concorrer com o 
produto importado. Agora são os laminados que estão prejudicando as grandes nacionais. Mas 
o fato é que a denúncia foi feita em outubro e somente 7 meses depois iniciou-se o estudo, ou 
seja, o governo tem o comércio exterior como foco", argumentou Adriano Gomes. 
 
"A Dilma tem uma preocupação diferenciada dos outros governos, que é a busca de 
resultados, ela está sendo um pouco pragmática, olhando dados econômicos e analisando os 
parceiros, principalmente porque nossa economia está num ponto importante e que precisa de 
cuidados para que não haja uma desindustrialização", pondera o professor da Faculdades Rio 
Branco, Alexandre Uehara. A CSN detém 56% da produção nacional de laminados planos 
revestidos. O restante da produção brasileira é da Usiminas e ArcelorMittal. Esses laminados 
são usados pelos setores fabricantes de automóveis, tubos, linha branca, telhas, painéis, 
máquinas e equipamentos, além da construção civil. A alíquota do imposto de importação é de 
12%. 
 
Para apurar os indícios de dumping, o Decom considerou o período de janeiro de 2006 a 
dezembro de 2010. Caso o governo conclua pela existência de dumping, pode ser aplicada 
uma sobretaxa à importação desse tipo de laminado ou a imposição de cotas. A comprovação 
de dumping é feita comparando o preço de exportação para o país prejudicado e o preço 
normal do produto no mercado interno do país exportador. No caso da China, que não é 
reconhecida como economia de mercado, serão usados como parâmetro os preços praticados 
em outros países como a Coreia. 
 
"Se não fossem essas medidas, teríamos um problema sério de competitividade nos setores 
em questão. Hoje o fator de peso para o impacto negativo das importações, principalmente da 
China, são os tributos atrelados ao câmbio valorizado no Brasil, fato que não incide na 
economia chinesa", disse Uehara. 
 
Gomes completa ao dizer que o valor do aumento na alíquota será derivado neste estudo e 
que o resultado demora de 90 a 120 dias para ser divulgado. 
 
A tendência, ainda de acordo com o docente, é de que os negócios das indústrias do setor que 
ficaram adormecidos no governo Lula devem se reerguer.  
 



"A rigor o dumping não prejudica somente os negócios e as finanças das empresas, eles 
passam a exportar empregos. Isso deveria se estender para outros produtos, sobretudo no 
setor químico, que com o ataque de preços irreais não possui mão de obra qualificada em 
grande escala no País, e sim brasileiros qualificados no exterior", declara. 
 
"No caso da China, em particular, é o país que detém o maior volume de medidas de proteção 
acionadas pelo Brasil em relação ao comércio exterior. Hoje, os ativos, segundo o Mdic estão 
em 72 processos de proteção, destes 29 são contra a China, o que representa 36%. Esse fator 
ocorre pelo crescimento das relações comerciais com a China, que é o principal parceiro do 
País. Quanto mais intenso o comércio bilateral, maior a propensão de investigações", explica 
Uehara. 
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