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Conforme exposto no item 5.5 deste documento existe medida antidumping
aplicada às exportações de SAPP da China pelos EUA, desde julho de 2010, sendo,
portanto, anterior à aplicação do direito antidumping objeto da presente revisão. Não
foram identificadas, além disso, na base de dados da OMC, medidas de defesa comercial
aplicadas às exportações de SAPP originárias do Canadá ou dos EUA.
8.6. Do efeito provável de outros fatores que não as importações com indícios
de dumping sobre a indústria doméstica
O art. 108 c/c o inciso VI do art. 104 do Decreto no 8.058, de 2013, estabelece
que, para fins de determinação de continuação ou retomada de dano à indústria doméstica
decorrente de importações objeto do direito antidumping, deve ser examinado o efeito
provável de outros fatores que não as importações objeto de dumping sobre a indústria
doméstica.
8.6.1. Volume e preço de importação das demais origens
Verificou-se, a partir da análise das importações brasileiras de SAPP que as
importações oriundas das outras origens aumentaram ao longo do período investigado
(48,4% de P1 a P5 e 60,2% de P4 para P5). Nesse sentido, as importações das outras
origens ganharam participação no mercado brasileiro tanto de P4 para P5 ([RESTRITO]
p.p.), quanto de P1 a P5 ([RESTRITO] p.p.).
Cumpre mencionar, que, conquanto o preço CIF em dólares estadunidenses das
importações oriundas das outras origens tenha sido inferior ao preço das importações
provenientes das origens investigadas em P5, os preços destas muito provavelmente
estariam distorcidos em razão do baixo volume importado.
Nesse contexto, tendo havido aumento do volume importado de outras
origens, é possível que estas tenham contribuído para o dano sofrido nos indicadores de
volume e de faturamento da indústria doméstica.
8.6.2. Impacto de eventuais processos de liberalização das importações sobre
os preços domésticos
Não houve alteração da alíquota do Imposto de Importação de 10% aplicada às
importações brasileiras classificadas sob o item da NCM analisado neste processo, durante
todo o período de análise de possibilidade de continuação/retomada de dano, de modo
que não houve processo de liberalização dessas importações de P1 até P5.
8.6.3. Contração na demanda ou mudanças nos padrões de consumo
Durante o período analisado não foram constatadas mudanças no padrão de
consumo do mercado brasileiro.
O mercado brasileiro de SAPP apresentou o seguinte comportamento: diminuiu
5,3% de P1 para P2, aumentou 5,5% de P2 para P3, diminuiu 8,7% e 6,8% de P3 para P4
e de P4 para P5, respectivamente. Durante todo o período de investigação, de P1 a P5, o
mercado brasileiro apresentou redução de 14,9%.
Logo, não se pode descartar que a contração do mercado brasileiro possa ter
impactado negativamente nos indicadores relacionados ao volume de vendas da indústria
doméstica.
8.6.4. Práticas restritivas ao comércio de produtores domésticos e estrangeiros
e a concorrência entre eles
Consoante o discorrido no item 5.4, em retaliação a alegado uso indevido de
propriedade intelectual, em setembro de 2018, os EUA elevaram a alíquota de imposto de
importação para 10% sobre uma lista de 5.745 produtos de origem chinesa, dentre os
quais se encontra o código SH 2835.39, que abarca SAPP. Desde 1o de janeiro de 2019,
essa alíquota passou a vigorar a 25% ad valorem.
Não foram identificadas outras práticas restritivas ao comércio de SAPP, pelos
produtores domésticos ou pelos produtores estrangeiros, tampouco fatores que afetassem
a concorrência entre eles.
8.6.5. Progresso tecnológico
Tampouco foi identificada a adoção de evoluções tecnológicas que pudessem
resultar na preferência do produto importado ao nacional. O SAPP objeto da investigação
e o fabricado no Brasil são concorrentes entre si.
8.6.6. Desempenho exportador
Como apresentado neste Documento, o volume de vendas de SAPP ao mercado
externo pela indústria doméstica aumentou 64,6% de P1 para P5. Contudo, o crescimento
das vendas externas se deu principalmente de P1 a P3, tendo havido quedas expressivas de
P3 a P4, de 25,8% e de P4 para P5, de 27,9%. Nesse sentido, não é possível afirmar que
exista direcionamento de vendas do mercado interno para o mercado externo.
Ademais, deve-se ressaltar que as exportações sempre representaram
percentual pequeno em relação às vendas no mercado interno, não tendo superado 4,5%
do total vendido pela indústria doméstica.
Portanto, a deterioração dos indicadores de volume da indústria doméstica não
pode ser atribuída ao seu desempenho exportador.
8.6.7. Produtividade da indústria doméstica
A produtividade da indústria doméstica, calculada como o quociente entre a
quantidade produzida e o número de empregados envolvidos na produção no período,
aumentou 5,6% de P1 a P5 e 27,2% entre P4 e P5. Dessa forma, este indicador não pode
ser considerado fator causador de dano à indústria doméstica.
8.6.8. Consumo cativo
Conforme explicações constantes do item 6.2, os dados relativos a consumo
cativo, constantes da petição, se referem ao volume de SAPP consumidos para fins da
produção de outros fosfatos. O consumo cativo do produto objeto da revisão pela ICL
aumentou 75,4% de P1 a P5 e 50% de P4 para P5.
Assim, o aumento do consumo cativo pode ter contribuído marginalmente para
a redução dos custos fixos da indústria doméstica ao longo do período de análise de
continuação ou retomada do dano. Dessa forma, não pode ser considerado fator causador
de dano à indústria doméstica.
8.6.9. Importações ou a revenda do produto importado pela indústria
doméstica
Conforme informações da petição, ao longo do período de continuidade de
dano, as importações realizadas pela indústria doméstica foram pontuais.
Consequentemente, as revendas do produto representaram parcela muito reduzida quando
comparadas às vendas do produto similar no mercado interno, tendo atingido, no máximo,
[CONFIDENCIAL] % (P3 e P4).
Dessa forma, considerando a baixa representatividade de importações e
revendas da indústria doméstica, não se pode atribuir a esses volumes a deterioração de
indicadores de volume da indústria doméstica.
8.6.10. Reprocesso
Identificou-se que a quantidade produzida bruta de SAPP aumentou [RESTRITO]
toneladas de P3 a P5, ou seja, acréscimo de 46,1%, ao passo que, no mesmo período, a
quantidade líquida produzida teve redução de [RESTRITO] t, portanto, decréscimo de
18,6%. A peticionária esclareceu que diferença entre a produção bruta e a produção líquida
de SAPP se trata do volume de produto em processo ou submetido a reprocesso.
Em situações em que o produto apresente problemas ou em que não alcance
as especificações desejadas, o SAPP que não apresente conformidade é submetido a
reprocesso, como matéria-prima. Já o SAPP em processo se refere ao produto que
alcançou as especificações desejadas, mas ainda não foi embalado.
Assim, desde P3, observou-se aumento da quantidade de SAPP em processo e
reprocesso. Ao mesmo tempo, também foi constatada a elevação dos custos da indústria
doméstica, especificamente, com [CONFIDENCIAL]. Atente-se para o fato de que os
indicadores financeiros da indústria doméstica podem ter sido afetados pelo aumento de
custos derivado da etapa de reprocesso.
Não há dados suficientes, entretanto, para apontar o SAPP em reprocesso
como razão para o aumento dos custos entre P3 e P5. Assim, espera-se que este fator seja
melhor investigado durante o curso da revisão, e que a peticionária apresente maiores
detalhamentos, que também serão objeto de análise em sede de verificação in loco.
8.7. Da conclusão sobre os indícios de continuação/retomada do dano
Ante a todo o exposto, conclui-se que o direito antidumping imposto foi
suficiente para neutralizar o dano causado pelas importações objeto do direito
antidumping.
Para fins de início de revisão, demonstrou-se que há indícios suficientes de que,
caso a medida antidumping não seja prorrogada, as importações de SAPP originárias do
Canadá, da China e dos EUA, realizadas provavelmente a preços de dumping, serão
retomadas em volumes substanciais, tanto em termos absolutos quanto em relação à
produção e ao consumo.
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Ressalta-se que os indícios de efeitos sobre o preço da indústria doméstica,
quando consideradas os preços prováveis indicados pela peticionária e as hipóteses
desenvolvidas no item 8.2 como contraponto, apresentaram resultados não conclusivos
para o Canadá e para os EUA. Assim, quanto ao indicador de preços prováveis para as
origens investigadas, serão necessárias informações adicionais ao longo da revisão, para
que se possa analisar conclusivamente os prováveis efeitos sobre os preços do produto
similar no mercado interno brasileiro.
Relembre-se, por outro lado, que as exportações de polifosfatos das origens
representaram em média 48,7% do volume exportado desse produto no mundo no período
analisado. Destaca-se ainda que a capacidade instalada da China, para polifosfatos de grau
alimentício, e do Canadá e dos EUA, para sais de fosfatos de grau alimentício, excedem
consideravelmente a capacidade instalada da indústria doméstica e o mercado brasileiro,
mesmo quando considerados SAPP e demais produtos.
Em face do exposto, pode-se concluir, para fins de início desta revisão, pela
existência de indícios suficientes de que, caso o direito antidumping não seja prorrogado,
muito provavelmente haverá retomada do dano à indústria doméstica decorrente das
importações objeto do direito.
9. DA RECOMENDAÇÃO
Consoante a análise precedente, há indícios de que a extinção do direito
antidumping muito provavelmente levaria à retomada da prática de dumping nas
exportações originárias do Canadá, da China e dos EUA e à retomada do dano delas
decorrente.
Propõe-se, desta forma, o início de revisão para fins de averiguar a necessidade
de prorrogação do prazo de aplicação do direito antidumping sobre as importações
brasileiras de pirofosfato ácido de sódio (SAPP), comumente classificado no subitem
2835.39.20 da NCM, originárias do Canadá, da China e dos EUA, com a manutenção dos
direitos em vigor, nos termos do § 2o do art. 112 do Decreto no 8.058, de 2013, enquanto
perdurar a revisão.
CIRCULAR Nº 49, DE 14 DE AGOSTO DE 2019
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR DA SECRETARIA ESPECIAL DE
COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, em
consonância com o disposto no art. 91 do Decreto nº 9.745/2019, de 8 de abril de 2019,
tendo em vista o que consta nos autos do Processo SEI nº 12600.104741/2019-05,
referente à suspensão medidas antidumping definitivas aplicadas sobre as importações
brasileiras de ímãs de ferrite em formato de segmento (arco), comumente classificadas no
item 8505.19.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China e da
Coreia do Sul, e que o protocolo do pleito de avaliação de interesse público foi realizado
anteriormente à publicação da Portaria nº 8, de 15 de abril de 2019, decide:
1. Acolher o Parecer SEI nº 13/2019/CGIP/SDCOM/SECEX/SECINT-ME, de 8 de
agosto de 2019, elaborado pela Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público
desta Secretaria de Comércio Exterior, e integrar suas considerações à presente decisão,
inclusive como sua motivação.
2. Instaurar avaliação de interesse público referente às medidas antidumping
definitivas aplicadas, conforme Resolução Camex nº 31, de 29 de abril de 2015.
3. As partes interessadas poderão submeter informações sobre a avaliação de
interesse público, em suas versões pública e confidencial. A submissão de documentos se
dará por meio do Processo SEI nº 12600.104741/2019-05 no caso de informações públicas
e por meio do Processo SEI nº 19972.101477/2019-61 no caso de informações
confidenciais.
4. Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
LUCAS FERRAZ
CIRCULAR Nº 50, DE 14 DE AGOSTO DE 2019
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR DA SECRETARIA ESPECIAL DE
COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 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 Secex 52272.003090/2019-11 e do Parecer no 26, 13 de agosto
de 2019, elaborado pela Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público - SDCOM
desta Secretaria de Comércio Exterior - Secex, considerando existirem elementos
suficientes que indicam que a extinção do direito antidumping aplicado às importações
do produto objeto desta Circular levaria, muito provavelmente, à continuação ou à
retomada do dumping e do dano à indústria doméstica dele decorrente, decide:
1. Iniciar revisão do direito antidumping instituído pela Resolução Camex nº
68, de 14 de agosto de 2014, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 15 de
agosto de 2014, aplicado às importações brasileiras de resina de policloreto de vinila
obtida por processo de suspensão (PVC-S), comumente classificadas no subitem
3904.10.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China e da
Coreia do Sul.
1.1. Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão de início da revisão,
conforme o anexo à presente circular.
1.2. A data do início da revisão será a da publicação desta circular no Diário
Oficial da União - D.O.U.
2. A análise da probabilidade de continuação ou de retomada do dumping
que antecedeu o início da revisão considerou o período de janeiro a dezembro de 2018.
Já a análise da probabilidade de continuação ou de retomada do dano que antecedeu
o início da revisão considerou o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018.
3. A participação das partes interessadas no curso desta revisão de medida
de defesa comercial deverá realizar-se necessariamente por meio do Sistema Decom
Digital (SDD), de acordo com a Portaria Secex nº 30, de 7 de junho de 2018. O endereço
do SDD é http://decomdigital.mdic.gov.br.
4. 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.
5. A participação das partes interessadas no curso desta revisão de medida
de defesa comercial deverá realizar-se por meio de representante legal habilitado junto
à SDCOM, por meio da apresentação da documentação pertinente no SDD. A intervenção
em processos de defesa comercial de representantes legais que não estejam habilitados
somente será admitida nas hipóteses previstas na Portaria Secex nº 30, de 2018. A
regularização da habilitação dos representantes que realizarem estes atos deverá ser
feita em até 91 dias após o início da revisão, sem possibilidade de prorrogação. 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, por meio do SDD, junto à SDCOM
em comunicação oficial da representação correspondente.
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, por meio do SDD, contados da data de
ciência. Presume-se que as partes interessadas terão ciência de documentos impressos
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

