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Nº 161, terça-feira, 22 de agosto de 2017
RESOLUÇÃO No 68, DE 21 DE AGOSTO DE 2017
Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às
importações brasileiras de ésteres acéticos, originárias dos Estados Unidos da
América e do México.
O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO - GECEX - DA CÂMARA DE COMÉRCIO
EXTERIOR - CAMEX, tendo em vista a deliberação de sua 149ª reunião, realizada em 15 de agosto
de 2017, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II, § 4º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de
junho de 2003, e com fundamento no inciso XV do art. 2º do mesmo diploma legal,
Considerando o que consta dos autos do Processo MDIC/SECEX 52272.002013/2016-92, resolve ad referendum do Conselho:
Art. 1º Encerrar a investigação com aplicação de direito antidumping definitivo, por um prazo
de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de ésteres acéticos, comumente classificadas nos itens
2915.31.00 e 2915.39.31 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias dos Estados Unidos
da América (EUA) e do México, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares
estadunidenses por tonelada, nos montantes abaixo especificados:
Origem
EUA

México

Produtor/Exportador
-

Oxea Corporation
Ungerer & Company
Advanced Biotech
Sigma Aldrich Co
Bio-Grade Chem
Tedia Company
Givaudan Flavors Corporation
Fisher Scientific
Robertet Fragrances Inc
Pharmco-Aaper
Penta Manufacturing Company
Frutarom Usa Incorporated
Firmenich Incorporated
Takasago International Corporation
The Dow Chemical Company
Demais empresas
Grupo Celanese S. De R.L. de C.V
Mallinckrodt Baker Inc.
Ungerer & Company Prime Citrus De Mexico
Avantor Performance Materials S.A. de C.V
Sigma Aldrich Quimicas A De C V
Demais empresas

Direito Antidumping
Definitivo (em US$/t)
110,88

453,86
198,46
571,84
688,61

Art. 2º O disposto no art. 1o não se aplica aos produtos acondicionados em embalagens com
capacidade não superior a 4 litros.
Art. 3º Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão, conforme consta do Anexo.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS PEREIRA
Presidente do Gecex
ANEXO I
1 DO PROCESSO
1.1 Da petição
Em 28 de julho de 2016, a Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda., doravante também
denominada Rhodia ou indústria doméstica, protocolou, por meio do Sistema DECOM Digital (SDD),
petição de início de investigação de dumping nas exportações para o Brasil de ésteres acéticos, denominados acetato de etila e acetato de n-propila, quando originárias dos Estados Unidos da América
(EUA) e do México, e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática.
Em 5 de agosto de 2016, foram solicitadas à indústria doméstica, com base no § 2o do art. 41
do Decreto no 8.058, de 26 de julho de 2013, doravante também denominado Regulamento Brasileiro,
informações complementares àquelas fornecidas na petição. Em 18 de agosto de 2016, a indústria
doméstica apresentou tais informações, tempestivamente.
Fundamentado no art. 194 do Decreto no 8.058, de 2013, utilizou-se de prorrogação de prazo
para análise das informações complementares submetidas pela indústria doméstica.
1.2 Da notificação aos governos dos países exportadores
Em 13 de setembro de 2016, em atendimento ao que determina o art. 47 do Decreto no 8.058,
de 2013, os governos dos EUA e do México foram notificados da existência de petição devidamente
instruída, protocolada por meio do SDD, com vistas ao início de investigação de dumping de que trata
o presente processo.
1.3 Do início da investigação
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Constava, da referida notificação, o endereço eletrônico onde poderia ser obtida cópia da
Circular SECEX no 58, de 15 de setembro de 2016, que deu início à investigação. Ademais, em atenção
ao disposto no § 4o do citado artigo, foi disponibilizada, na notificação aos produtores/exportadores e aos
governos dos países exportadores, por meio do endereço eletrônico www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/decom/Petições/Petição_Ésteres_ acéticos.zip, cópia do texto completo não confidencial
da petição que deu origem à investigação, bem como das respectivas informações complementares.
Em virtude de o número de produtores/exportadores identificados ser expressivo, o que tornaria
impraticável eventual determinação de margem individual de dumping, o Departamento, consoante
previsão contida no art. 28 do Decreto no 8.058, de 2013, e no Artigo 6.10 do Acordo Antidumping da
Organização Mundial do Comércio (OMC), selecionou os produtores/exportadores responsáveis pelo
maior percentual razoavelmente investigável do volume de exportações do produto objeto da investigação dos EUA e do México para o Brasil.
Dessa forma, foram selecionadas para responder ao questionário dos produtores/exportadores as
empresas Grupo Celanese S. de R.L. de C.V do México (doravante denominada Celanese México),
responsável por 99,9% das exportações de ésteres acéticos do México para o Brasil no período de
investigação de dumping, e Oxea Corporation (doravante denominada Oxea) e The Dow Chemical
Company (TDCC) dos EUA, responsáveis por 99,5% das exportações de ésteres acéticos dos EUA para
o Brasil no mesmo período.
Com relação à seleção dos produtores/exportadores, foi comunicado aos Governos e aos produtores/exportadores que respostas voluntárias ao questionário do produtor/exportador não seriam desencorajadas. Entretanto, também não garantiriam cálculo da margem de dumping individualizada. Na
mesma ocasião, o governo e os produtores/exportadores foram informados que poderiam se manifestar
a respeito da seleção realizada, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de ciência da notificação de
início da investigação, em conformidade com os §§ 4o e 5o do art. 28 do Decreto no 8.058, de 2013, e
com o art. 19 da Lei no 12.995, de 2014. Cabe mencionar que a seleção definida não foi objeto de
contestação.
Conforme o disposto no art. 50 do Decreto no 8.058, de 2013, foi informado na notificação de
início, aos importadores conhecidos e aos produtores/exportadores conhecidos, que os respectivos questionários estavam disponíveis no sítio eletrônico da investigação http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=3961, com prazo de restituição de 30 (trinta dias), contado da data de ciência
da correspondência, qual seja 25 de outubro de 2016 para os importadores e 31 de outubro de 2016 para
os produtores/exportadores.
Ainda para o cumprimento do dispositivo legal supracitado, foi informado na notificação de
início ao outro produtor nacional que o respectivo questionário estava disponível no sítio eletrônico da
investigação http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=233, com prazo de restituição de 30 (trinta dias), contado da data de ciência da correspondência, qual seja 25 de outubro de
2016.
1.5 Do recebimento das informações solicitadas
1.5.1 Dos produtores nacionais
A Rhodia apresentou suas informações na petição de início da presente investigação e quando
da apresentação da resposta ao pedido de informações complementares.
Já a empresa Cloroetil, a outra produtora nacional identificada, não apresentou resposta ao
questionário, bem como não solicitou prorrogação do prazo.
1.5.2 Dos importadores
As empresas Ticona Polymers Ltda. (doravante denominada Ticona), Interprise Instrumentos
Analiticos Ltda., Kerry do Brasil Ltda., Tedia Brazil Produtos para Laboratórios Eireli, Duas Rodas
Industrial Ltda. e Embraer S.A. solicitaram a prorrogação do prazo para restituição do questionário do
importador, tempestivamente e acompanhada de justificativa, segundo o disposto no § 1o do art. 50 do
Decreto no 8.058, de 2013. As empresas Ticona Polymers Ltda., Interprise Instrumentos Analiticos Ltda.
e Duas Rodas Industrial Ltda. encaminharam resposta ao questionário, tempestivamente, considerando o
prazo já prorrogado. Apesar de terem solicitado prorrogação, os importadores Kerry do Brasil Ltda. e
Embraer S.A. não apresentaram resposta ao questionário.
A empresa Tedia Brazil Produtos para Laboratórios Eireli encaminhou resposta ao questionário
por meio de correspondência eletrônica. Assim, em função do disposto na Portaria SECEX nº 58, de 29
de julho de 2015, a empresa foi comunicada, em 28 de novembro de 2016, que a respectiva resposta ao
questionário não foi juntada aos autos do processo, e, portanto, as informações contidas no referido
documento não seriam consideradas na investigação.
Os importadores Givaudan do Brasil Ltda. e VWR Produtos e Soluções para Laboratórios Ltda.
declararam não ter interesse de participar da investigação por meio de correspondências protocoladas
fora do Sistema DECOM Digital, em 17 de outubro de 2016 e 16 de novembro de 2016, respectivamente. A esses importadores foi comunicado, em 28 de novembro de 2016, que as empresas
foram consideradas como partes interessadas nos termos do disposto no art. 45 do Decreto nº 8.058, de
2013, e que a participação na investigação é facultativa. Ressaltou-se que a não cooperação no processo
poderá resultar em determinação menos favorável àquela parte do que seria caso a mesma tivesse
cooperado e que a não participação não exime a empresa de eventual aplicação de direito provisório/definitivo.
Diante do exposto, foram considerados os dados e argumentos fornecidos somente pelas empresas: Ticona Polymers Ltda., Interprise Instrumentos Analiticos Ltda. e Duas Rodas Industrial Ltda.

Considerando o que constava do Parecer DECOM no 41, de 13 de setembro de 2016, tendo sido
verificada a existência de indícios suficientes de prática de dumping nas exportações de ésteres acéticos
dos EUA e México para o Brasil, e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática, foi
recomendado o início da investigação.

Os demais importadores não solicitaram extensão do prazo, nem apresentaram resposta ao
questionário do importador.

Dessa forma, com base no Parecer supramencionado, a presente investigação foi iniciada por
intermédio da Circular SECEX no 58, de 15 de setembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União
- DOU - de 16 de setembro de 2016.

Os produtores/exportadores selecionados Celanese México e Oxea solicitaram, tempestivamente
e acompanhada de justificativa, segundo o disposto no § 1o do art. 50 do Decreto no 8.058, de 2013,
extensão de prazo para restituição do questionário do produtor/exportador. Ambas as empresas restituíram suas respostas dentro do prazo prorrogado.

1.5.3 Dos produtores/exportadores

1.4 Das notificações de início de investigação e da solicitação de informações às partes
Em atendimento ao que dispõe o art. 45 do Decreto no 8.058, de 2013, foram notificados do
início da investigação a indústria doméstica, o outro produtor nacional, os importadores brasileiros, os
produtores/exportadores estrangeiros do produto objeto da investigação, bem como os governos dos
EUA e México. Ressalta-se que os importadores e produtores/exportadores foram identificados por meio
dos dados detalhados de importação fornecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
enquanto o outro produtor nacional foi indicado pela própria indústria doméstica.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017082200033

Diante da análise dos questionários, foi expedida solicitação de informações complementares.
Ambas as empresas solicitaram, tempestivamente e acompanhada de justificativa, extensão de prazo para
restituição da resposta a esse pedido. As informações complementares foram fornecidas tanto pela
Celanese México quanto pela Oxea em 11 de janeiro de 2017, data de encerramento do prazo concedido.
Ressalta-se que, na resposta ao questionário do produtor/exportador, a Celanese México informou que a
exportação do seu produto ao Brasil se dava por intermédio da Celanese Ltd., sua parte relacionada nos
EUA, doravante denominada Celanese US (as duas em conjunto denominadas Grupo Celanese).
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

