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Nº 50, segunda-feira, 16 de março de 2015
Além da subcotação mencionada anteriormente, as importações investigadas também contribuíram para a existência de supressão dos preços da indústria doméstica. Isso porque o preço médio
de venda do acrilato de butila da Basf não acompanhou proporcionalmente o aumento dos custos de
produção. Enquanto estes se elevaram em 29,4%, aqueles aumentaram 17,7% (de P1 a P5). Esse fato
pressionou ainda mais a rentabilidade obtida pela peticionária no mercado interno, ilustrada, principalmente, pelo prejuízo operacional evidenciado em P5, período no qual, inclusive, as importações
investigadas atingiram seu pico, o que demonstra a relação entre o comportamento de tais importações
e a degradação dos indicadores da Basf.
Em decorrência da análise acima minuciada, pôde-se concluir que as importações de acrilato de
butila a preços de dumping contribuíram significativamente para a ocorrência de dano à indústria
doméstica.
7.2 - Dos possíveis outros fatores causadores de dano e da não atribuição
Consoante o determinado pelo § 4o do art. 32 do Decreto no 8.058, de 2013, procurou-se
identificar outros fatores relevantes, além das importações a preços de dumping, que possam ter causado
dano à indústria doméstica no período investigado.
7.2.1 - Volume e preço de importação das demais origens
Verificou-se que o volume das importações de acrilato de butila proveniente das origens
investigadas variou em sentido inverso ao volume importado pelo Brasil das demais origens.
Isso porque, principalmente, a análise precedente demonstrou que, na vigência do direito
antidumping aplicado às importações provenientes dos EUA (principal fornecedor entre as demais
origens), esse país fornecedor foi substituído pela Alemanha, África do Sul e Taipé Chinês, cujas
exportações para o Brasil, realizadas a preços de dumping, aumentaram em termos absolutos e em
relação ao total importado, ao mercado brasileiro, ao CNA e à produção nacional, impedindo a recuperação e agravando ainda mais o cenário de dano à indústria doméstica.
Além disso, é importante ressaltar que, em que pese o aumento do volume importado dos EUA
de P1 a P5 (13,7%), este diminuiu 14,2% de P4 para P5, ao passo em que as importações investigadas
aumentaram 32,2% no último período, não obstante a redução do mercado brasileiro no mesmo período.
Dessa forma, as importações investigadas, que em P4 estavam em patamar inferior àquele das importações provenientes das demais origens, superaram as demais origens tanto em volume quanto em
participação no mercado brasileiro em P5, passando a representar 20,7% do mercado brasileiro.
Em razão da perda de participação no mercado brasileiro, o preço médio das importações
originárias dos EUA apresentou redução de P3 para P4 e de P4 para P5. Em função disso, o preço dos
EUA foi inferior ao preço das origens investigadas em P5. Ainda assim, afasta-se eventual dano que
poderia ser causado pelas importações provenientes de tal origem, tendo em vista (i) que quando
considerado o preço dessas importações com a adição do direito antidumping a elas imposto, conforme
explicitado no item 5.1.3 desta Circular, observa-se que tal preço, à exceção de P2, foi bastante superior
ao preço CIF médio ponderado das importações investigadas, não tendo, portanto, o efeito que estas
últimas causaram sobre os preços da indústria doméstica durante o período analisado; (ii) que a
quantidade importada dos EUA, em P5, foi inferior àquela importada das origens investigadas e (ii) a
ausência de subcotação do preço das importações originárias dos EUA em relação ao preço da indústria
doméstica a partir de P3, conforme evidenciado no quadro a seguir. Isso demonstra que o direito
antidumping aplicado a tais importações (de US$ 80 a US$ 420/t, conforme vigente durante o período
de investigação de dano - julho de 2009 a junho de 2014) está se mostrando eficaz para contrarrestar a
prática de dumping dos produtores estadunidenses, e o dano daí decorrente.

Quantidade (t)
Preço CIF
Imposto de Importação
AFRMM
Despesas de internação
Direito antidumping
CIF Internado
CIF Internado corrigido (a)
Preço da Indústria Doméstica (b)
Subcotação (b-a)

Preço Médio CIF Internado e Subcotação - EUA
(em número índice de R$/t corrigidos)
P1
P2
P3
100,0
234,0
100,0
139,4
100,0
10,4
100,0
134,8
100,0
139,4
100,0
92,7
100,0
123,5
100,0
112,8
100,0
131,3
100,0
317,7

P4
55,1
191,9
209,6
101,7
191,9
96,4
182,7
158,1
118,2
-281,9

P5
132,5
169,4
185,0
126,3
169,4
142,7
167,6
134,9
112,2
-115,4

113,7
178,4
194,9
181,7
178,4
119,3
173,8
132,2
117,7
-27,2

Diante do exposto, descarta-se que o dano experimentado pela indústria doméstica tenha sido
causado pelas importações de outras origens que não as investigadas.
7.2.2 - Impacto de processos de liberalização das importações sobre os preços domésticos
Não houve alteração da alíquota do Imposto de Importação de 12% aplicada às importações de
acrilato de butila pelo Brasil no período de investigação de dano. Desse modo, o dano à indústria
doméstica não pode ser atribuído ao processo de liberalização dessas importações.
CIRCULAR No 15, DE 13 DE MARÇO DE 2015
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, nos termos do Acordo sobre a Implementação do
Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994,
aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994,
e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, de
acordo com o disposto no art. 5o do Decreto no 8.058, de 26 de julho
de 2013, e tendo em vista o que consta do Processo MDIC/SECEX no
52272.000117/2015 - 81 e do Parecer no 11, de 13 de março de 2015,
elaborado pelo Departamento de Defesa Comercial - DECOM desta
Secretaria, e por terem sido apresentados elementos suficientes que
indicam a prática de dumping nas exportações da Alemanha para o
Brasil do produto objeto desta circular, e de dano à indústria doméstica resultante de tal prática, decide:
1. Iniciar investigação para averiguar a existência de dumping nas exportações da Alemanha para o Brasil de aparelhos de raios
X panorâmicos odontológicos, analógicos ou digitais, classificados
nos itens 9022.13.11 e 9022.12.00 da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL - NCM, e de dano à indústria doméstica decorrente de
tal prática.
1.1. Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão de
abertura da investigação, conforme o anexo à presente circular.
1.2. A data do início da investigação será a da publicação
desta circular no Diário Oficial da União - D.O.U.
2. A análise dos elementos de prova de dumping considerou
o período de outubro de 2013 a setembro de 2014. Já o período de
análise de dano considerou o período de outubro de 2010 a setembro
de 2014.
3. De acordo com o disposto no § 3o do art. 45 do Decreto
no 8.058, de 2013, deverá ser respeitado o prazo de vinte dias, contado a partir da data da publicação desta circular no D.O.U., para que
outras partes que se considerem interessadas e seus respectivos representantes legais solicitem sua habilitação no referido processo.
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7.2.3 - Contração na demanda ou mudanças nos padrões de consumo
O mercado brasileiro de acrilato de butila apresentou crescimento ao longo do período investigado, exceto de P2 para P3 e de P4 para P5. De P1 a P5, o mercado brasileiro de acrilato de butila
cresceu 2,1%, enquanto de P4 para P5 decresceu apenas 0,7%.
Mesma evolução apresentou o consumo nacional aparente (CNA), o qual cresceu 1,2% de P1 a
P5, enquanto decresceu 1% de P4 para P5.
Apesar da pequena redução do mercado brasileiro e do CNA de acrilato de butila observado de
P4 para P5, as importações investigadas continuaram apresentando elevação, alcançando o maior volume
de importações em P5 e também o maior grau de participação no mercado brasileiro e no CNA, ao passo
que tanto as vendas da indústria doméstica quanto as importações provenientes das demais origens
diminuíram seu volume e sua participação no último período analisado.
Dessa forma, o dano à indústria doméstica apontado anteriormente não pode ser atribuídos às
oscilações do mercado, uma vez que, embora o mercado brasileiro tenha se contraído em alguns
períodos, as importações investigadas apresentaram aumento ao longo do período analisado, concomitante à redução das vendas da indústria doméstica.
Além disso, não foram identificadas, durante o período analisado, mudanças no padrão de
consumo do acrilato de butila no mercado brasileiro.
7.2.4 - Práticas restritivas ao comércio de produtores domésticos e estrangeiros e a concorrência
entre eles
Não foram identificadas práticas restritivas ao comércio de acrilato de butila pelos produtores
domésticos e estrangeiros, nem fatores que afetassem a concorrência entre eles.
7.2.5 - Progresso tecnológico
Também não foi identificada a adoção de evoluções tecnológicas que pudessem resultar na
preferência do produto importado ao nacional. O acrilato de butila importado das origens investigadas e
o fabricado no Brasil são concorrentes entre si, disputando o mesmo mercado.
7.2.6 - Desempenho exportador
Como apresentado nesta Circular, as vendas destinadas ao mercado externo da indústria doméstica diminuíram ao longo do período analisado, tendo, inclusive, cessado em P5. Tendo em vista tal
queda, simulou-se qual seria o impacto sobre os custos fixos caso a peticionária houvesse exportado em
P3, P4 e P5 o mesmo volume atingido em P2, quando foi observado o melhor desempenho para esse
indicador. O resultado obtido mostrou que a queda do desempenho exportador da indústria doméstica
teve impacto irrelevante sobre seus custos (de, no máximo, apenas 0,3%), resultado esse previsível,
tendo em vista que o volume de vendas da Basf no mercado externo não representou, em nenhum
período, percentual significativo do volume total vendido pela empresa.
Portanto, não pode o dano à indústria doméstica evidenciado durante o período investigado ser
atribuído ao comportamento das suas exportações.
7.2.7 - Produtividade da indústria doméstica
A produtividade da indústria doméstica foi crescente em quase todo o período de investigação
de dano, não podendo ser considerada, portanto, fator causador de dano.
7.2.8 - Consumo cativo
O consumo cativo aumentou apenas de P1 para P2, tendo diminuído em todos os outros
períodos de investigação de dano e também ao longo de tal período, quando considerado P1 a P5
(diminuição de 1,7%). Além disso, constatou-se que a evolução do consumo cativo acompanhou aquela
apresentada pela produção, tendo o seu percentual de participação na produção da Basf permanecido
praticamente constante ao longo do período analisado.
Ademais, mesmo exercício realizado no caso do desempenho exportador foi efetuado para o
caso do consumo cativo, a fim de verificar qual seria o impacto sobre os custos fixos caso a peticionária
houvesse apresentado em P3, P4 e P5 o mesmo consumo cativo atingido em P2, quando foi observado
o maior volume deste. O resultado obtido mostrou que a queda do consumo cativo da indústria
doméstica teve impacto irrelevante sobre seus custos (de, no máximo, apenas 0,1%).
Dessa forma, o consumo cativo não pode ser considerado como fator causador de dano.
7.2.9 - Importações ou a revenda do produto importado pela indústria doméstica
A Basf não realizou importações do acrilato de butila objeto da investigação ao longo do
período analisado, pelo que não se pode considerar tal hipótese como causadora de dano à indústria
doméstica.
Segundo informações apresentadas pela peticionária, como regra geral, esta apenas realiza
vendas de acrilato de butila de fabricação própria. No entanto, segundo a Basf, devido [confidencial].
Por essa razão, a empresa realizou aquisição do produto de fornecedor nacional (da empresa [confidencial]) e o revendeu no mercado interno (para a empresa [confidencial]).
Dessa forma, isolados e irrisórios, não pode ser considerado o volume revendido de acrilato de
butila pela indústria doméstica como fator causador de dano.
8. - DA CONCLUSÃO FINAL
Considerando-se a análise dos fatores previstos no art. 32 do Decreto nº 8.058, de 2013,
concluiu-se preliminarmente que as importações das origens investigadas a preços de dumping constituem o principal fator causador do dano à indústria doméstica constatado no item 6.3 desta Circular.

4. A participação das partes interessadas no curso desta investigação de defesa comercial deverá realizar - se por meio de
representante devidamente habilitado.
5. A intervenção em processos de defesa comercial de representantes legais que não estejam habilitados somente será admitida
nas solicitações de prorrogação de prazo para apresentação de respostas aos questionários e nas apresentações de respostas aos questionários. A regularização da habilitação dos representantes que realizarem estes atos deverá ser feita em até 91 dias após o início da
investigação, sem possibilidade de prorrogação. Na hipótese de a
empresa solicitar prorrogação do prazo de resposta ao questionário
por meio de correspondência institucional, inclusive eletrônica, a regularização da habilitação somente será exigida para os representantes
que apresentarem as respostas aos questionários. A ausência de regularização da representação nos prazos e condições previstos fará
com que os atos a que fazem referência este parágrafo sejam havidos
por inexistentes.
6. A representação de governos estrangeiros dar - se - á por
meio do chefe da representação oficial no Brasil ou por meio de
representante por ele designado. A designação de representantes deverá ser protocolada junto ao DECOM em comunicação oficial da
representação correspondente, na qual deverá constar expressamente
o processo de defesa comercial a que se refere a designação.
7. Na forma do que dispõe o art. 50 do Decreto no 8.058, de
2013, serão remetidos questionários aos produtores ou exportadores
conhecidos, aos importadores conhecidos e aos demais produtores
domésticos, conforme definidos no § 2o do art. 45, que disporão de
trinta dias para restituí - los, contados da data de ciência. Presume se que as partes interessadas terão ciência de documentos impressos
enviados pelo DECOM 5 (cinco) dias após a data de seu envio ou
transmissão, no caso de partes interessadas nacionais, e 10 (dez) dias,
caso sejam estrangeiras, conforme o art. 19 da Lei 12.995, de 18 de
junho de 2014. As respostas aos questionários da investigação apresentadas no prazo original de 30 (trinta) dias serão consideradas para
fins de determinação preliminar com vistas à decisão sobre a apli-
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cação de direito provisório, conforme o disposto nos arts. 65 e 66 do
citado diploma legal.
9. De acordo com o previsto nos arts. 49 e 58 do Decreto no
8.058, de 2013, as partes interessadas terão oportunidade de apresentar, por escrito, os elementos de prova que considerem pertinentes.
As audiências previstas no art. 55 do referido decreto deverão ser
solicitadas no prazo de cinco meses, contado da data de início da
investigação, e as solicitações deverão estar acompanhadas da relação
dos temas específicos a serem nela tratados. Ressalte - se que somente representantes devidamente habilitados poderão ter acesso ao
recinto das audiências relativas aos processos de defesa comercial e
se manifestar em nome de partes interessadas nessas ocasiões.
10. Na forma do que dispõem o § 3o do art. 50 e o parágrafo
único do art. 179 do Decreto no 8.058, de 2013, caso uma parte
interessada negue acesso às informações necessárias, não as forneça
tempestivamente ou crie obstáculos à investigação, o DECOM poderá
elaborar suas determinações preliminares ou finais com base nos fatos
disponíveis, incluídos aqueles disponíveis na petição de início da
investigação, o que poderá resultar em determinação menos favorável
àquela parte do que seria caso a mesma tivesse cooperado.
11. Caso se verifique que uma parte interessada prestou informações falsas ou errôneas, tais informações não serão consideradas
e poderão ser utilizados os fatos disponíveis.
12. Todos os documentos referentes à presente investigação
deverão indicar o produto, o número do Processo MDIC/SECEX no
52272.000117/2015 - 81 e ser dirigidos ao seguinte endereço: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DEPARTAMENTO DE DEFESA COMERCIAL - DECOM - EQN
102/103, Lote I, sala 108, Brasília - DF, CEP 70.722 - 400, telefones:
(0XX61) 2027 - 7770 e ao seguinte endereço eletrônico: aparelhosderaiosx@mdic.gov.br .
DANIEL MARTELETO GODINHO
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