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As simulações realizadas partiram de cenário de retirada de direito
antidumping da China, a qual representa única origem exportadora com direito em
vigor em P7 (outubro de 2017 a setembro de 2018), uma vez que a origem russa não
apresenta exportações ao Brasil desde P4 (outubro de 2014) até junho de 2019,
completando quase cinco anos sem exportações dessa origem.
Em relação à estimada distribuição da participação no mercado brasileiro,
após a retirada do direito antidumping, estimou-se elevação da participação de
mercado da China, com a elevação do patamar de 5,4% para o intervalo de
[CONFIDENCIAL], ganhando participação de mercado detidas pela indústria doméstica,
Israel e Turquia. A indústria doméstica cairia 61,4% para o intervalo de
[CONFIDENCIAL], efeito esperado pela evolução das importações da origem China.
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aplicada medida antidumping face ao produto russo, as importações de Israel
ganharam peso nas importações totais, passando a ser a maior origem exportadora
para o Brasil.
g) Israel elevou sua participação nas importações brasileiras, sendo
responsável por cerca de [CONFIDENCIAL] das importações desde P5, o que pode ser
explicado pela preferência tarifária de 100% conferida pelo ALC-Mercosul-Israel, a qual
confere vantagem competitiva em relação a outros produtores/exportadores globais.
h) Em relação a medidas em vigor aplicadas no mundo sobre o produto,
observou-se atualmente que somente os Estados Unidos, em sede de determinação
preliminar exarada em novembro de 2018, aplicaram medidas compensatórias e
antidumping às importações de magnésio metálico originárias de Israel.
i) A tarifa consolidada para o Brasil (6%) é superior à média mundial (3,7%),
porém, é igual ou inferior a China (6%), Estados Unidos da América (8%) e Rússia
(11%), principais produtores mundiais, e superior à Israel (0%) e à Turquia (5%).
j) O Brasil concede preferência tarifária a 12 países, sendo que Israel,
responsável por 98% das importações totais brasileiras, dispõe de 100% de desconto
na alíquota de importação.
k) A primeira medida antidumping aplicada às importações chinesas de
magnésio metálico data de outubro de 2004, estando, portanto, em vigor há 15 anos.
A medida de defesa comercial face à Rússia foi aplicada em 2012, estando vigente há
7 anos.
l) O mercado brasileiro é altamente concentrado, com base praticamente
em dois ofertantes (Brasil e Israel). Nesse sentido, a origem Israel representa
importante rival no mercado brasileiro, dada a existência de único produtor
nacional.
m) A indústria doméstica representa cerca de [CONFIDENCIAL] do mercado
nacional, sendo o restante referente às importações. Desses [CONFIDENCIAL], Israel
representa cerca de [CONFIDENCIAL], China [CONFIDENCIAL] e outros países
[CONFIDENCIAL].
n) A indústria doméstica dispõe de capacidade instalada efetiva para, em
termos de volume, atender integralmente o mercado brasileiro.
o) Não há elementos que indiquem que o produto nacional seja inferior ao
importado, já que a taxa de devoluções do produto confeccionado pela RIMA é
consideravelmente baixa.
p) Não foi observado consumo cativo de magnésio metálico pela RIMA,
tampouco uma eventual preferência da indústria doméstica em utilizar o magnésio
metálico por ela produzido em suas operações internas em detrimento das vendas para
o mercado brasileiro.
q) Não foi constatada uma diferenciação de preços entre clientes da RIMA
que possa configurar um comportamento abusivo da indústria doméstica.
r) De acordo com a evolução de custos da empresa, dos preços
internacionais e das variações de preços por setor, não há indicativo de potencial
abuso de poder em termos da oferta do produto.
s) A simulação de eventual retirada de direito antidumping revelou que a
participação da China no mercado brasileiro aumentaria cerca de 5,4% (os quais seriam
"retirados" da participação da indústria doméstica, de Israel e da Turquia).
t) A simulação de eventual retirada de direito antidumping também mostrou
que o índice de preço de magnésio metálico como um todo cairia entre -7,4% e -2,9%
e que o preço do produto submetido à análise cobrado pela indústria doméstica
poderia apresentar variações entre -4,2% e -0,6% em suas vendas ao elo seguinte da
cadeia, ou seja, para os consumidores diretamente afetados.
u) A simulação ainda estimou que, com a retirada do direito antidumping
às importações da China e da Rússia, o produtor nacional e a arrecadação tarifária
teriam perda de, aproximadamente, US$ 280 mil cada. Por outro lado, haveria elevação
de bem-estar para os consumidores no valor de US$ 1,25 milhão, de modo que o bemestar líquido aumentaria de U$ 690 mil.
v) Não foi possível identificar argumentos definitivos no sentido de sua
essencialidade ou de sua substitutibilidade na cadeia produtiva.
Dessa forma, avalia-se que não existem elementos suficientes de interesse
público a ponto de suspender ou de alterar as medidas antidumping aplicadas às
importações brasileiras magnésio metálico originárias de Rússia e China. Os dados
apresentados nos autos mostram que as medidas de defesa comercial não geraram um
impacto na oferta nacional do produto, de modo a prejudicar de modo desproporcional
a dinâmica do mercado em termos de volume, preço e qualidade.
Os dados indicaram que o mercado seria caracterizado por um desvio de
comércio, sendo que atualmente Israel representa um efetivo ofertante internacional
disponível aos consumidores brasileiros, absorvendo a demanda em termos de volume,
preço e qualidade. Essa origem parece estar sendo, portanto, capaz de rivalizar com
a indústria doméstica no abastecimento do mercado brasileiro.
Deve-se indicar que isso não significa, contudo, que o mercado de magnésio
metálico não mereça uma atenção maior quando da eventual revisão das medidas de
defesa comercial atualmente em vigor. Especial atenção pode ser dada à revisão de
final de período da China, tendo em vista a importância desta origem como grande
produtor/exportador mundial do produto em tela e o fato de que o direito
antidumping frente a esta origem está em vigor desde 2004, ou seja, com cerca de 15
anos de vigência (cuja medida em vigor é US$ 1,18/Kg, equivalente a 57,2%, em
termos ad valorem). Há que se avaliar, naquele momento futuro, se a manutenção da
medida pode representar, em alguma medida, preocupação em relação à restrição da
oferta do produto submetido à análise deste país aos consumidores brasileiros.
No caso da Rússia, assevere-se que tal origem apresenta evidências de
limitação como exportador, ou seja, parece não poder ser considerado um ofertante
regular do produto, tendo em vista a peculiaridade de destinação de magnésio para
consumo cativo nas plantas produtivas de titânio.
Além disso, os dados relacionados a custos e preços cobrados pela indústria
doméstica em relação aos setores correlatos e aos preços internacionais não permite
afirmar, na avaliação de interesse público, que a RIMA esteja adotando algum tipo de
comportamento abusivo no mercado nacional.
Isto posto, sugere-se a manutenção integral das medidas antidumping
previstas na Resolução CAMEX nº 18, de 27 de março de 2018 (Rússia) e na Resolução
CAMEX nº 91, de 24 de setembro de 2015 (China).
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Em relação ao preço do produto ofertado, as simulações revelaram que o
índice de preço total para magnésio, com base nas importações e nas operações
nacionais, apresentaria queda estimada entre -7,4% a -2,9%. Já em relação ao preço
da indústria doméstica de magnésio metálico poderia apresentar variações estimadas
entre -4,2% e -0,6% em suas vendas ao elo seguinte da cadeia, ou seja, para os
consumidores diretamente afetados.
2.7 Efeitos esperados da medida de defesa comercial na indústria doméstica
e impactos à montante
2.7.1 Impactos na cadeia a montante
Não foram identificados impactos na cadeia a montante, com base nos
elementos trazidos pelas partes interessadas no pleito.
Aqui vale lembrar que, conforme informações trazidas pela RIMA, toda sua
produção de magnésio metálico é destinada às vendas, não havendo qualquer consumo
cativo do produto submetido à análise.
Segundo a RIMA, haveria somente consumo cativo de magnésio primário,
que alimenta três linhas de produção (magnésio metálico, magnésio em pó, e ligas de
magnésio, que por sua vez são comercializadas ou usadas para produzir peças de
magnésio).
2.7.2 Impactos sobre a indústria doméstica
O estudo da RIMA apontou no sentido de que a retirada das medidas
antidumping geraria interrupção na linha de produção de magnésio metálico com
impacto nas demais linhas de produção da empresa, uma vez que cerca de 75% do
processo produtivo seria comum entre os produtos da empresa, elevando custos fixos
e reduzindo economias de escopo. Além disso, segundo a empresa, as medidas em
vigor propiciaram "elevação vigorosa de faturamento e aumento da participação de
mercado consumidor" com a possibilidade de operação com preços ajustados ao
comércio internacional.
Como forma de entender o impacto sobre a indústria doméstica de uma
eventual retirada da medida de defesa comercial, a simulação realizada, nos termos do
Anexo 1, indicou o cenário de variações no excedente do produtor doméstico, como
também do consumidor, da arrecadação e do bem-estar, conforme quadro a seguir:
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Componente
Excedente do Consumidor
Excedente do Produtor
Arrecadação
Bem-estar líquido

Nº 7, sexta-feira, 10 de janeiro de 2020

Variação em US$ Milhões
1,25
-0,28
-0,28
0,69

A estimativa realizada apurou que, com a queda de preços da indústria
doméstica nas vendas de magnésio metálico com variações entre 4,2% e 0,6%,
associada a perda de participação da indústria doméstica no mercado brasileiro, o
produtor nacional teria perda de, aproximadamente, US$ 280 mil, sendo este o mesmo
valor da perda da arrecadação tarifária. Por outro lado, haveria elevação de bem-estar
para os consumidores no valor de US$ 1,25 milhão, uma vez que parte do seu
excedente seria elevado em razão de preços menores e de quantidades consumidas
maiores pelas importações realizadas. Assim, conforme sumarizado no quadro acima, o
resultado líquido para o bem-estar líquido seria positivo no montante de US$ 690
mil.
3.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a análise dos elementos de fato e de direito apresentados ao longo
da avaliação de interesse público sobre os direitos antidumping em vigor às
importações de magnésio metálico, tem-se que:
a) Magnésio metálico é um insumo utilizado na preparação de composições
químicas em operações metalúrgicas (como fundição de ferro) e na produção de
tarugos para perfis e chapas de alumínio na cadeia de alumínio.
b) China e Rússia (origens gravadas pelo Brasil) representaram, em 2017,
83,6% e 3,6% da produção mundial, respectivamente. Para além do reduzido
percentual na produção mundial, há elementos que indicam que a Rússia não pode ser
considerada um ofertante global regular do produto, uma vez que magnésio possui
destinação para mercado condicionada ao consumo cativo nas plantas produtivas de
titânio, diferentemente do que foi observado pela China (a qual possui inclusive
expansão produtiva).
c) China figura como o principal país exportador mundial (com cerca de 82%
das exportações totais), seguido por Israel (2,3%), Rússia, (1,9%) e Turquia (1,1%).
d) Israel apresenta perfil exportador, com saldo positivo em sua balança
comercial de magnésio metálico em todos os períodos observados.
e) O preço cobrado por Israel é similar ao preço médio mundial (1%
superior) e ao cobrado pela China (5% superior).
f) Os dados indicam que o mercado é marcado por desvio de comércio:
após a aplicação do direito antidumping aplicado à China, as importações desta origem
caíram consideravelmente, ao passo que as importações da Rússia ganharam
relevância, tornando-se o principal exportador para o Brasil. Quando, então, foi

RESOLUÇÃO Nº 32, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019
Altera o Anexo II da Resolução no 125, de 15 de dezembro de 2016.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, tendo em vista a deliberação de sua 165a reunião, ocorrida em 17 de dezembro de 2019, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 7o, inciso IV, do Decreto no 10.044, de 4 de outubro de 2019, e considerando o disposto nas Decisões nos 58/10 e 26/15 do Conselho do Mercado Comum
do Mercosul, nas Resoluções no 92, de 24 de setembro de 2015, e nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior;, resolve:
Art. 1º Ficam incluídos no Anexo II da Resolução da Câmara de Comércio Exterior no 125, de 15 de dezembro de 2016, até 30 de junho de 2020, os produtos conforme descrições,
alíquotas e quotas a seguir discriminadas:
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NCM
Descrição
2833.29.60 De cromo
2902.43.00 -- P-Xileno
3206.11.10 Pigmentos tipo rutilo
Ex 001 - Pigmento do tipo rutilo, que contenha, em peso, 82% ou mais de dióxido de titânio, tratado superficialmente, a base única ou
combinada, com alumina (Al2O3), pentóxido de difósforo (P2O5), óxido de potássio (K2O), sílica (SiO2) e/ou compostos orgânicos,
apresentando ponto isoelétrico de pH igual ou superior a 6,5 e inferior ou igual a 8,1
3908.10.24 Poliamida-6 ou Poliamida-6,6, sem carga
Ex 001 - Poliamida 6, sem carga, com viscosidade relativa superior ou igual a 2,38 e inferior ou igual a 2,46.
Ex 002 - Poliamida-6, com viscosidade, em ácido sulfúrico, superior ou igual a 128 cm3/g e inferior ou igual a 154 cm3/g.
4805.92.90 Outros
Ex 001 - Papéis próprios para fabricação de placas de gesso acartonado, em rolo.
7601.10.00 - Alumínio não ligado
Ex 001 - Alumínio não ligado, na forma de lingotes padrão, sow ou T-bar.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020011000021
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Alíquota
2%
0%
6%
2%

Quota
25.000 toneladas
145.000 toneladas
50.000 toneladas
4.836 toneladas

2%
2%

3.600 toneladas
3.500 toneladas

2%

15.993 toneladas

0%

150.000 toneladas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

