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1 INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos anos, as medidas antidumping passaram a constituir um impor-
tante instrumento de defesa comercial por parte do governo brasileiro. Para ilustrar o 
aumento da relevância dessa política no período recente, o gráfico 1 ilustra o número 
de investigações iniciadas e de direitos antidumping aplicados ao longo do período 
1988-2016. Nas décadas de 1990 e 2000, as quantidades médias de medidas aplicadas 
foram, respectivamente, de 5,5 e 6,8 ao ano; na década de 2010, esse número saltou 
para 22,0, o que tornou clara uma efetiva mudança de patamar do grau de utilização 
desse instrumento pelos formuladores de políticas públicas brasileiros. 

GRÁFICO 1
Número de investigações iniciadas e medidas antidumping aplicadas a cada ano 
(1988-2016)
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Investigações iniciadas Medidas antidumping aplicadas

Fonte: Brasil (2017).

1. Pesquisadora do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Diretoria de Estudos e Políticas 
Setoriais de Inovação e Infraestrutura (Diset) do Ipea.
2. Técnico de planejamento e pesquisa do Ipea.
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Dessa forma, a intensificação do uso desse instrumento levanta então a ne-
cessidade de avaliar a devida efetividade dessa política de defesa comercial. Porém, 
para tal, deve-se ter em conta que os efeitos dos direitos antidumping não apenas 
se restringem aos setores diretamente beneficiados com as medidas, mas também 
impactam os compradores dos produtos em questão, sejam tais compradores cons-
tituídos por firmas que possam ter de pagar um preço superior por dado insumo, 
sejam formados por consumidores que passam a ter de abrir mão de outros bens 
finais, caso desejem manter o mesmo nível de consumo do bem em questão.  

A partir dessa motivação, este capítulo tem o propósito de avaliar os impactos 
das medidas antidumping aplicadas pelo governo brasileiro sobre as importações e a 
produção doméstica. Mais precisamente, analisando-se as medidas aplicadas entre 
1998 e 2013, são identificados os efeitos das medidas – em termos de quantidade 
e valor – sobre as importações dos países-alvo das medidas, as importações dos 
demais países, o nível de produção doméstica do produto em questão e, finalmente, 
o nível de produção doméstica dos setores que utilizam os respectivos produtos 
como insumos.

Os resultados permitem concluir, em primeiro lugar, que a abertura de inves-
tigação antidumping costuma ser solicitada como reação a um aumento significativo 
das importações a partir dos países-alvo. Porém, uma vez aplicada a medida, os 
impactos sobre a produção doméstica e a quantidade de importações são nulos. De 
fato, o único efeito significativo identificado é a elevação no valor das importações 
dos países-alvo, concomitante a uma estabilidade dessas importações em termos de 
quantidade. Assim, os resultados obtidos indicam que o único efeito significativo 
reside em aumento nos preços das importações dos países-alvo, possivelmente 
como reação à abertura de investigação.

Esses resultados corroboram as evidências empíricas encontradas por Remédio 
(2017) e Kannebley, Remédio e Oliveira (2017), que reportam – como resultado 
das medidas antidumping – aumento do mark-up das firmas do setor beneficiado, 
concomitante a quedas em seus respectivos níveis de produtividade. De fato, os 
resultados encontrados neste trabalho permitem então concluir que esse aumento 
do mark-up seria possibilitado pela elevação dos preços das importações dos países-
-alvo como reação à abertura de investigação.

Este trabalho tem relação então com a literatura empírica que procura avaliar 
o impacto da política de defesa comercial praticada pelo governo brasileiro. Entre 
tais trabalhos, podem ser apontados Vasconcelos e Firme (2011), Remédio (2017) 
e Kannebley Júnior, Remédio e Oliveira (2017). Este estudo se diferencia desses 
trabalhos por procurar identificar os efeitos não apenas sobre os setores diretamente 
beneficiados, mas também sobre a cadeia produtiva – mais precisamente, sobre os 
setores que utilizam os produtos contemplados como insumos. Dessa forma, dada 
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essa preocupação em relação à identificação dos efeitos sobre a cadeia produtiva, a 
metodologia empregada neste trabalho está relacionada à desenvolvida por Krupp 
e Skeath (2002).

Para lograr os objetivos propostos, este capítulo conta com quatro seções, 
além desta introdução. A seção 2 apresenta os dados utilizados, enquanto a seção 
3, em seguida, reporta o método empírico empregado e os resultados obtidos 
referentes à produção doméstica e às importações dos produtos em questão. A 
seção 4 apresenta os resultados obtidos a respeito do nível de produção doméstica 
dos setores que utilizam esses produtos como insumos. Finalmente, a última seção 
tece a conclusão.

2 BASE DE DADOS

Neste capítulo, investiga-se o impacto das medidas antidumping por parte do gover-
no brasileiro tanto sobre as indústrias upstream quanto sobre os setores dowstream. 
Estes, por sua vez, são definidos neste trabalho como os principais compradores 
de cada produto analisado e identificados a partir da base de dados da Nota Fiscal 
Eletrônica – referente a 2013. As informações sobre os processos de antidumping 
são oriundas da base de dados Global Antidumping Database, elaborada por Bown 
(2015).3 O período de investigação de casos de antidumping utilizado neste trabalho 
foi de 1998 a 2013.  Os dados foram analisados em termos de valor e quantidade, 
e os produtos afetados foram coletados ao nível de oito dígitos da Nomenclatura 
Comum do Mercosul-Sistema Harmonizado (NCM/SH).  

Os dados de produção foram extraídos da Pesquisa Industrial Anual (PIA)-
-Produto, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados 
referentes às importações e exportações provêm da Secretaria de Comércio Exte-
rior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC). De forma geral, após todas as conversões realizadas, foram analisados 54 
produtos – a oito dígitos da NCM – e 35 setores – a quatro dígitos da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) –, em um período de dezesseis anos 
(1998 a 2013). A relação de produtos e setores é elencada no apêndice.

3 MÉTODO EMPÍRICO E RESULTADOS

Com o intuito de avaliar o comportamento da produção nacional e das importações 
em resposta à aplicação da legislação antidumping brasileira ao longo do período 
estudado, estudamos essas informações em termos de quantidade e valores. Essas 
análises partem da suposição de que os efeitos serão sentidos tanto pelos con-
correntes nacionais e estrangeiros das indústrias uptream quanto pelos usuários 

3. Para mais detalhes, ver o site disponível em: <https://goo.gl/2lW03K>.
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nacionais downstream dos produtos que supostamente apresentaram cenário de 
prática de dumping.  

3.1 Resultados em termos de quantidade

No primeiro momento de nossa análise, foi avaliado o comportamento da pro-
dução nacional e das importações originárias de países citados nas investigações 
antidumping (importações com dumping), em termos de quantidade, em resposta 
à imposição da legislação antidumping brasileira, com o intuito de mensurar o 
impacto dessas ações sobre a cadeia produtiva do país. Em seguida, também se 
avaliou o comportamento das importações originárias de países não citados nas 
investigações de antidumping (importações não dumping) e das importações totais; 
ambas em termos de quantidade. Essa análise teve como objetivo pesquisar se a 
aplicação dessas medidas gera aumento na participação no mercado upstream, por 
parte de países que não são citados nas investigações – o que caracterizaria desvio 
do comércio em favor desses países –, e também analisar o efeito gerado sobre 
o total de importações praticadas pelo país, como forma de avaliar a eficácia do 
instrumento de antidumping no papel de proteção à indústria upstream doméstica.

A equação (1) representa o modelo que avalia primeiramente a produção 
nacional em termos de quantidade (PR) em função das variáveis: DDEM, que 
representa o valor da produção dos setores downstream; INDUS, que consiste em 
um conjunto de variáveis dummy de indústrias, com o intuito de capturar efei-
tos específicos setoriais que não estão relacionados com casos de antidumping; e 
margem antidumping (DM), que representa a margem relativa de antidumping.4,5

   (1)

Nesse caso, foram analisadas 51 indústrias upstream, representadas pelo índice 
i, em dezesseis anos, no período 1998-2013, representados pelo índice t, e 33 setores 

4. Nos processos de antidumping, havia – variando de acordo com o processo de investigação – o valor de margem 
preliminar ou valor de margem final, ou ambos os valores, tanto preliminar como final. O valor da margem escolhido 
para ser analisado foi selecionado da seguinte forma: se o caso de investigação tivesse tanto o valor da margem final 
como o preliminar, ou tivesse somente a margem final, selecionamos a margem final. Para os casos em que não havia 
margem final, somente preliminar, foi utilizada a margem preliminar. Os casos nos quais não havia nenhum dos dois 
valores de margem foram excluídos da análise. As margens foram consideradas em período anual, mesmo que fossem 
preliminares, não se admitindo assim a data de decisão final, ou análise de período intermediário (fração do ano). O 
ano considerado foi o de início da investigação.
5. Cada processo de investigação pode envolver mais de um país e mais de uma Nomenclatura Comum do Mercosul 
(NCM). Os casos em que havia mais de um país foram tratados da seguinte forma: nas investigações nas quais tiveram 
mais de um país citado e havia informação de importação disponível para esses países, o valor da margem final foi 
calculado através de uma média ponderada por país e sua respectiva importação. Para os casos em que não havia 
informação de importação disponível de cada país, o valor da margem final foi calculado a partir de média simples entre 
as margens. Por fim, para os casos nos quais havia a mesmo NCM, porém com anos diferentes e países diferentes, o 
valor da margem final foi calculado também a partir de média simples dos valores das margens.
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downstream. A equação (1) foi estimada por mínimos quadrados ordinários (OLS, 
na sigla em inglês), uma vez que não havia indícios de endogeneidade.  

Adicionalmente, ajustou-se, também, uma adaptação do modelo proposto na 
equação (1), em que a variável DM é substituída pela variável dummy da margem de 
dumping (DMD), que tem como objetivo capturar o efeito específico da presença 
ou não de ações antidumping sobre a produção do produto objeto da investigação. 
Essa variável DMD assume o valor zero na ausência de direito antidumping, ou o 
valor unitário quando existe a aplicação do direito em questão.

Na tabela 1, estão apresentados os resultados obtidos no ajuste do modelo 
que avalia a produção nacional em termos de quantidade (PR), bem como o 
modelo adicional proposto, com o uso da variável DMD. A coluna (1) reporta os 
resultados obtidos utilizando como variável explicativa apenas a variável margem 
antidumping. Nota-se que a DM apresenta efeito positivo significativo sobre a 
produção nacional. Esse cenário se mantém quando adicionamos a produção dos 
setores downstream (ln DDEM) na estimação, conforme mostrado na coluna (2), 
em que a margem de antidumping também apresenta impacto positivo significa-
tivo sobre a quantidade da produção nacional. Entretanto, quando adicionamos 
as dummies de indústrias no modelo, a margem antidumping apresenta efeito não 
significativo. Esse resultado mostra que, provavelmente, efeitos específicos das 
indústrias que não estão relacionados com casos de antidumping foram atribuídos 
à variável DM nas colunas (1) e (2) na ausência das dummies de indústrias, aspecto 
que é corrigido na estimação da coluna (3).

Em relação ao modelo com a presença da variável DMD, em nenhuma das 
estimações realizadas – colunas (4), (5) e (6) – a variável dummy da margem de 
dumping apresentou influência significativa sobre a produção nacional,; assim, 
corroboram-se as conclusões obtidas na coluna (3). Sintetizando-se os resultados 
apresentados na tabela 1, a partir dos modelos completos – colunas (3) e (6) –, 
conclui-se que a produção nacional não sofre impacto relevante com a aplicação 
de medidas antidumping.

TABELA 1
Regressão produção em termos de quantidade

Variável dependente: ln da produção em quantidade (PR)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)

         

DM 1,27x10-5*** 9,52x10-6** -6,30x10-7

(4,51x10-6) (4,52x10-6) (3,22x10-6)

ln DDEM 0,1940*** 0,4779*** 0,2220*** 0,4876***

(0,0532) (0,0785) (0,0534) (0,0812)

(Continua)
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Variável dependente: ln da produção em quantidade (PR)

DMD 0,0297 -0,2515 -0,0710

(0,2652) (0,2663) (0,1457)

Dummies 
INDUS

Não Não Sim Não Não Sim

             

F 7,91 10,49 33,57 0,01 8,66 33,59

R² 0,0144 0,0380 0,7840 0,0000 0,0316 0,7841

Observações 545 534 534 534 534 534

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: OLS.

A equação (2) representa o modelo pelo qual avaliamos as importações com 
dumping em termos de quantidade (DIMP), em função das mesmas variáveis 
citadas anteriormente na equação (2): DDEM, DM e INDUS. Para esta análise, 
também avaliamos as importações com dumping por meio do modelo adicional, 
com a adaptação da equação (2), através do uso da variável DMD no lugar da 
variável DM. Nesses dois modelos, o método de estimação utilizado foi o two-stage 
least squares (2SLS), pois encontramos indícios de endogeneidade relacionada à 
variável DDEM. Com isso, no primeiro estágio, essa variável foi estimada por 
meio de um conjunto de variáveis instrumentais, composto por dummies de anos, 
dummies de indústrias, uma dummy indicativa do ano anterior à aplicação da 
margem antidumping6 (AD), a margem antidumping e, por fim, uma variável com 
os valores da variável DDEM defasados. A partir dos valores da variável DDEM 
estimados no primeiro estágio, o segundo estágio consistiu em estimar o modelo 
final representado pela equação (2). 

      (2)

Nesse modelo, foram analisadas cinco indústrias upstream e quatro setores 
downstream, em um período de quinze anos (1999 a 2013). Houve diferença 
relevante entre os tamanhos dos conjuntos de dados analisados nos modelos de 
produção e importação com DIMP. Essa diferença se deu, principalmente, pela 
grande falta de disponibilização de dados de importação em termos de quantida-
de, dificultando, assim, uma análise com um conjunto de dados mais completo. 

6. A variável aplicação da margem de dumping (AD) indica, em cada indústria upstream, o ano precedente ao ano de 
imposição da medida antidumping. Ou seja, a variável AD recebeu valor unitário no ano imediatamente anterior ao 
ano de imposição e valor zero para os demais anos. 

(Continuação)
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A tabela 2 é análoga à anterior, mas apresentando os resultados obtidos no 
ajuste dos modelos que avaliam as importações com DIMP. Observa-se que a 
variável DM não apresenta efeito significativo sobre as importações dos países 
citados nas investigações em nenhuma das duas estimações realizadas – colunas 
(1) e (2). De maneira semelhante, nas duas estimações efetuadas para o modelo 
com a variável DMD – expostas nas colunas (3) e (4) –, a dummy da margem de 
dumping também não apresentou efeito significativo sobre as importações com 
dumping. Portanto, conclui-se que a aplicação de direito antidumping não diminui 
e nem exerce impacto significativo sobre as quantidades de importações originárias 
de países investigados pela prática de dumping.

TABELA 2
Regressão importação com DIMP 

Variável dependente: ln da importação com dumping em quantidade (DIMP)

  (1) (2) (3) (4)

DM 8,18x10-4 4,50x10-5

(9,06x10-4) (1,84x10-4)

ln DDEM -0,3514 0,7307*** -0,3224 0,7058***

(0,2252) (0,0768) (0,2242) (0,0826)

DMD 0,3522 0,1589

(0,8647) (0,2011)

Dummies 
INDUS

Não Sim Não Sim

F 1,44 189,30 1,10 195,14

R² 0,0625 0,9668 0,0484 0,9677

Observações 46 46 46 46

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: 2SLS.

Comparando-se os resultados observados nas tabelas 1 e 2 com as conclusões 
obtidas no trabalho de Krupp e Skeath (2002), nota-se que o mercado brasileiro 
não apresenta indícios de que a aplicação da legislação antidumping provoca im-
pacto significativo sobre a cadeia produtiva do país, uma vez que a imposição das 
DMs não desempenha influência expressiva sobre a escala de produção nacional 
e das importações originárias de países que sofreram com sanções desse tipo de 
legislação. A divergência de resultados de nossa análise com os de Krupp e Skeath 
(2002) pode ser consequência da diferença do número de indústrias upstream 
consideradas nos modelos explicativos da produção nacional, uma vez que nossa 
amostra é substancialmente maior e mais diversificada do que a utilizada por essas 
autoras. Outro aspecto a ser considerado é a falta de disponibilidade de dados de 
importação em termos de quantidade, o que reduziu bastante a abrangência dos 
nossos modelos explicativos das importações. 
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Após a avaliação do impacto da margem antidumping sobre a produção 
nacional e das importações com DIMP, analisamos o efeito da variável DM nos 
modelos de produção nacional e das importações com dumping novamente, agora 
considerando a informação da quantidade em termos do percentual do consumo 
aparente.7 Na regressão da produção nacional em termos do percentual do consu-
mo aparente da quantidade (PRN), foram consideradas sete indústrias upstream 
e seis setores downstream, em um período de dez anos (1998, e de 2005 a 2013). 

A tabela 3 apresenta os resultados obtidos no ajuste dos modelos que avaliam 
a produção nacional em termos do PRN. Inicialmente, verifica-se que a margem 
antidumping apresenta efeito positivo na estimação da coluna (1). Esse cenário se 
modifica quando adicionamos a produção dos setores downstream (ln DDEM) e em 
seguida as dummies de indústrias na estimação – colunas (2) e (3), respectivamente –,  
visto que o efeito da variável DM se torna negativo. Contudo, em nenhuma dessas 
três estimações, o valor da margem antidumping foi significativo, de modo que não 
há evidências de que essa variável exerça algum impacto relevante sobre a produção 
nacional, quando consideramos o percentual do consumo aparente em quantidade. 

TABELA 3
Regressão produção em percentual do consumo aparente em quantidade

Variável dependente: ln da produção em percentual do consumo aparente da quantidade (PRN)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)

DM 5,41x10-5 -1,09x10-5 -7,82x10-6

(1,08x10-4) (4,86x10-5) (2,10x10-5)

ln DDEM 0,1965*** -0,1933*** 0,1897*** -0,2072***

(0,0161) (0,0549) (0,0163) (0,0564)

DMD -0,2387** -0,0679 -0,0155

(0,1050) (0,0506) (0,0256)
Dummies 
INDUS

Não Não Sim Não Não Sim

F 0,25 74,60 132,89 5,16 79,19 133,97

R² 0,0068 0,8100 0,9734 0,1254 0,8190 0,9737

Observações 38 38 38 38 38 38

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01. 
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses. 

2. Método utilizado: OLS.

Por sua vez, na coluna (4), que apresenta os resultados obtidos utilizando 
como variável explicativa apenas a variável DMD, observa-se que a dummy da 
margem de dumping apresenta efeito negativo significativo. Entretanto, logo ao  

7. O percentual do consumo aparente é igual à soma da produção nacional e das importações, menos as exportações.
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adicionar-se a produção dos setores downstream e, em seguida, as dummies de 
indústrias – colunas (5) e (6), respectivamente –, observa-se que a DMD não 
apresenta efeito significativo sobre a produção nacional. Portanto, a partir dos 
modelos completos – colunas (3) e (6) –, conclui-se que a produção nacional, em 
termos do percentual do consumo aparente em quantidade, não sofre impacto 
relevante com a aplicação de medidas antidumping.

Em relação à regressão das importações com dumping em termos do per-
centual do consumo aparente em quantidade (DIMPN), foram analisadas quatro 
indústrias upstream e três setores downstream, em um período de dezesseis anos (de 
1998 a 2013). Os resultados desses modelos estão apresentados na tabela 4. Assim 
como observado na tabela 3, verifica-se nas colunas (1), (2) e (3) que a variável 
DM não apresenta efeito significativo sobre as importações com dumping. Já na 
coluna (5), nota-se um efeito positivo significativo por parte da variável DMD. 
Porém, ao adicionarmos as dummies de indústrias na estimação – coluna (6) –, a 
variável dummy da margem de dumping deixa de apresentar impacto significativo 
sobre as importações. Esse resultado pode ser indício de que efeitos específicos das 
indústrias que não estão relacionados com casos de antidumping foram atribuídos 
à variável DMD na coluna (5); aspecto que é corrigido na estimação da coluna 
(6). Logo, a partir dos modelos completos – colunas (3) e (6) –, conclui-se que 
não há indícios da influência da legislação antidumping sobre as quantidades das 
importações de países citados nas investigações de antidumping, em termos do 
percentual do consumo aparente.

TABELA 4
Regressão importação com dumping em percentual do consumo aparente em quantidade

Variável dependente: ln da importação com dumping em percentual do consumo aparente da quantidade (DIMPN)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)

DM -4,34x10-4 1,88x10-5 2,23x10-5

(2,89x10-4) (1,61x10-4) (1,61x10-4)

ln DDEM -0,4828*** -0,4148*** -0,4717*** -0,4518***

(0,0528) (0,0742) (0,0487) (0,0742)

DMD 0,1847 0,3017* 0,3183

(0,3230) (0,1701) (0,2068)
Dummies 
INDUS

Não Não Sim Não Não Sim

F 2,25 44,66 18,80 0,33 50,89 20,90

R² 0,0545 0,7486 0,7768 0,0083 0,7723 0,7947

Observações 41 33 33 41 33 33

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: OLS.
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Os resultados obtidos nas análises das tabelas 3 e 4 vão ao encontro das con-
clusões verificadas nos modelos em termos de quantidade, avaliadas anteriormente e 
expostas nas tabelas 1 e 2. Essa concordância fortalece ainda mais a falta de evidências 
de que a aplicação de medidas antidumping desempenhe papel relevante sobre o 
comportamento da produção nacional e das importações provenientes de países que 
sofreram com imposições de direitos antidumping, tanto em termos de quantidades 
absolutas como no tocante ao percentual do consumo aparente da quantidade.

A etapa seguinte desse primeiro momento da análise avaliou o efeito das 
ações antidumping sobre o desempenho das importações originárias de países não 
citados nas investigações de antidumping (importações não dumping) e também 
sobre as importações totais praticadas pelo Brasil. De fato, é possível que compe-
tidores estrangeiros não citados nas investigações de antidumping aumentem sua 
presença no mercado upstream, em resposta à imposição de direitos antidumping, 
o que caracterizaria desvio do comércio, uma vez que os níveis de importações 
originárias desses países não citados podem aumentar em detrimento da diminuição 
esperada das importações oriundas de países investigados. Krupp e Skeath (2002) 
encontraram evidências de desvio de comércio no cenário econômico dos Estados 
Unidos em resposta à imposição de direitos antidumping, quando avaliado sob a 
ótica de quantidades absolutas e percentual do consumo aparente da quantidade. 
No cenário econômico brasileiro, Souza Júnior (2010) analisou o comportamento 
das importações brasileiras sujeitas a investigações antidumping e encontrou in-
dícios de desvio de comércio. Porém, o aumento nas importações originárias dos 
países não citados compensou apenas parcialmente a redução das importações dos 
países citados nas investigações, dado que as importações totais diminuíram. Esse 
aspecto evidencia a importância da análise do desempenho das importações dos 
países não citados como forma de avaliar a eficiência das ações antidumping, uma 
vez que um desvio de comércio acentuado gera elevação das importações totais 
do país e reduz a efetividade da legislação antidumping no papel de proteção à 
indústria upstream doméstica.

Primeiramente, avaliamos o desempenho das importações não dumping em 
resposta à aplicação de medidas antidumping, tanto em termos de quantidade 
quanto no tocante ao percentual do consumo aparente da quantidade. A equação 
(3) representa o modelo pelo qual avaliamos as importações não dumping em 
termos de quantidade (NDIMP). Nota-se que essa equação é análoga à equação 
(2), referente ao modelo das importações com dumping, apenas com a mudança 
da variável dependente. Nesta análise, também trabalhamos com a adaptação na 
equação (3), substituindo a variável DM pela  DMD.

      (3)
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Nesse modelo, foram analisadas cinco indústrias upstream e quatro setores 
downstream, em um período de quinze anos (de 1999 a 2013). Novamente, assim 
como ocorrido na análise das importações com dumping, a grande falta de disponi-
bilização de dados de importação em termos de quantidade dificultou a aplicação 
dessa análise para um conjunto de informações mais completo.

A tabela 5 mostra os resultados obtidos no ajuste dos modelos que avaliam 
a NDIMP. Observa-se nas colunas (1) e (2) que a variável DM apresenta efeito 
positivo sobre as importações não dumping. Contudo, nenhum desses valores é 
estatisticamente significativo. Já nas colunas (3) e (4), verifica-se que a variável 
DMD apresenta efeito negativo sobre as importações não dumping. Entretanto, 
assim como nas colunas (1) e (2), nenhum desses valores é significativo. Dessa 
forma, podemos concluir, a partir dos resultados observados, que não há evidências 
suficientes para comprovar que a aplicação de ações antidumping produza algum 
impacto importante no crescimento ou na diminuição das importações originárias 
de países não citados nas investigações de antidumping.

TABELA 5
Regressão importação não dumping em termos de quantidade

Variável dependente: ln da importação não dumping em quantidade (NDIMP)

  (1) (2) (3) (4)

DM 0,0011 0,0001

(0,0009) (0,0002)

ln DDEM -1,2002*** 0,3336*** -1,1517*** 0,3773***

(0,2281) (0,1042) (0,2291) (0,1115)

DMD -0,4612 -0,2194

(0,9046) (0,2609)
Dummies 
INDUS

Não Sim Não Sim

F 13,91 198,17 13,14 199,32

R² 0,3718 0,9651 0,3586 0,9652

Observações 50 50 50 50

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.
2. Método utilizado: 2SLS.

Com relação à regressão das importações não dumping em termos do per-
centual do consumo aparente da quantidade (NDIMPN), foram analisadas cinco 
indústrias upstream e quatro setores downstream, em um período de treze anos (de 
2001 a 2013). Os resultados obtidos nessa avaliação estão apresentados na tabela 
6. Nota-se na coluna (1) que a variável margem antidumping exerce efeito nega-
tivo sobre as importações não dumping, mas esse valor não é significativo. Logo, 
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ao adicionar-se a produção dos setores downstream (ln DDEM) e, em seguida, as  
dummies de indústrias na estimação – colunas (2) e (3), respectivamente –, observa-
-se que a DM passa a exercer efeito positivo. Entretanto, assim como na coluna 
(1), nenhum desses valores é significativo. Em contrapartida, quando analisamos 
os modelos estimados com a presença da variável DMD, verifica-se nas colunas 
(5) e (6) que a dummy da margem de dumping exerce efeito negativo e significativo 
sobre o desempenho das importações não dumping.

Dessa forma, conclui-se que não há indícios de efeito significativo da DM sobre 
o percentual do consumo aparente das quantidades de importações não dumping, 
quando a margem é avaliada em seu valor percentual. Todavia, quando se analisa 
o efeito específico da presença ou não de ações antidumping, representado pela 
DMD, notam-se pequenas evidências de que a aplicação de direitos antidumping 
gera diminuição nas importações de países não citados nas investigações, em termos 
do percentual do consumo aparente. 

TABELA 6
Regressão importação não dumping em percentual do consumo aparente da quantidade

Variável dependente: ln da importação não dumping em percentual do consumo aparente da quantidade 
(NDIMPN)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)

DM -0,0001 0,0007 0,0002

(0,0014) (0,0010) (0,0003)

ln DDEM -2,2340*** -1,6567*** -2,2603*** -1,5350***

(0,3722) (0,2716) (0,3570) (0,2648)

DMD -1,8748 -1,9110* -0,6317*

(1,4515) (1,0594) (0,3380)

Dummies 
INDUS

Não Não Sim Não Não Sim

F 0,01 18,01 136,57 1,67 20,80 150,80

R² 0,0003 0,5144 0,9647 0,0410 0,5503 0,9679

Observações 41 37 37 41 37 37

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: OLS.

Na sequência, avaliamos o comportamento das importações totais em resposta 
à aplicação de direitos antidumping, tanto em termos de quantidade quanto no 
tocante ao percentual do consumo aparente da quantidade. A equação (4) repre-
senta o modelo pelo qual avaliamos as importações totais em termos de quantidade 
(TIMP). Assim como foi realizado na equação (4), a equação (5) é análoga à equa-
ção (3), apenas com a mudança da variável dependente. Nesta análise, também 
trabalhamos com a adaptação na equação (4), substituindo a variável DM pela 
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DMD. Na regressão, foram consideradas cinco indústrias upstream e quatro setores 
downstream, em um período de quinze anos (de 1999 a 2013). 

  (4)

A tabela 7 mostra os resultados obtidos no ajuste dos modelos que avaliam a 
TIMP. Observa-se, nas colunas (1) e (2), que a variável DM exerce efeito positivo 
sobre as importações totais. No entanto, nenhum desses valores é significativo. Já 
nas colunas (3) e (4), verifica-se que a variável DMD apresenta efeito negativo sobre 
as importações totais. Entretanto, nenhum desses valores é significativo também. 
Portanto, a partir dos modelos completos – colunas (2) e (4) –, conclui-se que o 
desempenho das importações totais, em termos de quantidade, não sofre impacto 
relevante com a aplicação de medidas antidumping.

TABELA 7
Regressão importação total em termos de quantidade

Variável dependente: ln da importação total em quantidade (TIMP)

  (1) (2) (3) (4)

DM 0,0012 0,0001

(0,0011) (0,0002)

ln DDEM -1,0428*** 0,5469*** -0,9860*** 0,5638***

(0,2642) (0,0903) (0,2644) (0,0972)

DMD -0,6772 -0,0708

(1,0440) (0,2275)
Dummies
 INDUS

Não Sim Não Sim

F 7,91 301,1 7,47 299,38

R² 0,2518 0,9767 0,2413 0,9766

Observações 50 50 50 50 

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: 2SLS.

Já para a regressão das importações totais em termos do percentual do 
consumo aparente em quantidade (TIMPN), o modelo trabalhou com cinco 
indústrias upstream e quatro setores downstream, em um período de dezesseis anos 
(de 1998 a 2013). A tabela 8 apresenta os resultados obtidos nas estimações dessa 
regressão. Observa-se na coluna (1) que a variável margem antidumping apresenta 
efeito não significativo sobre as importações totais. Ao adicionar-se a produção 
dos setores downstream (ln DDEM) e, em seguida, as dummies de indústrias na 
estimação – colunas (2) e (3), respectivamente –, nota-se alteração no efeito da 
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DM, que passa a ser positivo. Entretanto, assim como na coluna (1), nenhum 
desses valores é estatisticamente significativo. Por sua vez, quando se avaliam os 
modelos estimados com a presença da variável DMD, verifica-se na coluna (6) 
que a dummy da margem de dumping exerce efeito negativo e significativo sobre 
o desempenho das importações totais.

Sumarizando-se os resultados observados para as importações totais, verifica-
-se – assim como apurado nas importações não dumping – que não há evidências 
de efeito significativo da DM sobre o percentual do consumo aparente em quan-
tidade, quando analisada em relação ao seu valor em percentual. No entanto, 
quando estudamos o efeito específico da presença ou não de ações antidumping, 
representado pela DMD, nota-se pequena evidência de que a aplicação de direitos 
antidumping geraria diminuição nas importações totais do país.  

TABELA 8
Regressão importação total em percentual do consumo aparente em quantidade

Variável dependente: ln da importação total em percentual do consumo aparente da quantidade (TIMPN)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)

DM -2,35x10-5 0,0008 0,0001

(0,0014) (0,0011) (0,0001)

ln DDEM -1,9499*** -0,8813*** -2,0272*** -0,8132***

(0,3876) (0,1606) (0,3815) (0,1583)

DMD -1,0485 -1,8055 -0,3512*

(1,3708) (1,1456) (0,2020)
Dummies 
INDUS

Não Não Sim Não Não Sim

F 0,00 12,65 437,35 0,59 14,28 471,48

R² 0,0000 0,4061 0,9876 0,0137 0,4357 0,9885

Observações 44 40 40 44 40 40

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: OLS.

Comparando-se os resultados observados nas análises do comportamento 
das importações não dumping – apresentados nas tabelas 5 e 6 – com as conclu-
sões levantadas por Krupp e Skeath (2002), nota-se novamente diferença entre o 
mercado brasileiro e o norte-americano, no que diz respeito ao desempenho dessas 
importações em resposta à aplicação de medidas antidumping. Considerando as 
NDIMP, essas autoras identificaram evidências de desvio de comércio como con-
sequência de ações antidumping no mercado upstream dos Estados Unidos. Por 
seu turno, em nossas análises, não encontramos indicações de que a aplicação de 
direitos antidumping promova desvio de comércio, uma vez que não identificamos 
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efeito significativo das margens de dumping sobre a escala de importações originá-
rias de países não citados nas investigações. No que concerne às importações não 
dumping em termos do percentual do consumo aparente em quantidade, Krupp 
e Skeath (2002) também encontraram indícios de desvio de comércio, com o au-
mento dessas importações em resposta à legislação antidumping. Já para o cenário 
brasileiro, nossas análises não apontaram evidências de desvio de comércio, quando 
analisado o efeito do valor em percentual da margem sobre as importações não 
dumping. Por sua vez, quando estudado o efeito específico da presença ou não de 
ações antidumping, encontramos pequenos indícios de que a aplicação de direitos 
antidumping geraria diminuição nas importações de países não citados nas inves-
tigações. Nesse caso, a divergência de resultados de nossa análise com os de Krupp 
e Skeath (2002) pode ser decorrente da limitação das informações utilizadas na 
estimação dos modelos explicativos, visto a falta de disponibilização de dados de 
importação em termos de quantidade.  

É pertinente ressaltar também que os resultados obtidos sobre o desempenho 
das quantidades de importações não dumping e totais em resposta à aplicação de 
medidas antidumping apresentam concordância com as conclusões obtidas nas 
análises das quantidades da produção nacional e das importações com dumping 
realizadas anteriormente. Uma vez que não há evidências de que a aplicação de 
direitos antidumping promova alterações significativas na escala de importações 
originárias de países investigados (tabela 2), espera-se que as quantidades de im-
portações oriundas de concorrentes estrangeiros de países não investigados também 
não apresentem modificações relevantes, visto que em teoria não haveria aumento 
na demanda que pudesse beneficiar esses países não citados; suposição esta que é 
confirmada na tabela 5. Dessa forma, como o desempenho das importações com 
dumping e não dumping não sofre impacto relevante, a expectativa é que as im-
portações totais também não apresentem alterações significativas em sua escala de 
quantidade; fato que é atestado pelos resultados da tabela 7. Consequentemente, 
como a aplicação da legislação antidumping não promove variação expressiva na 
escala de importações praticada pelo país, espera-se que os produtores nacionais não 
consigam aumentar seus níveis de produção e sua participação no mercado, tendo 
em vista que os concorrentes estrangeiros ainda mantêm sua atuação no mercado 
upstream; cenário este que é verificado nos resultados da tabela 1.

Finalizando as avaliações desta subseção, as seguintes análises foram realizadas 
com o intuito de avaliar o comportamento da produção nacional e das importações 
com dumping, ambas em termos de quantidade, antes da aplicação da legislação anti-
dumping. Essa análise foi feita a partir da incorporação da variável dummy AD, a qual 
tem como objetivo capturar o comportamento das importações das indústrias upstream 
durante o ano anterior ao início da investigação antidumping.  Nesse sentido, espera-
-se que o coeficiente da variável AD seja positivo caso as importações com dumping 
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aumentem antes do início da investigação, gerando assim o pedido de abertura de 
investigação. Em seguida, também estendemos essa análise para as importações não 
dumping e importações totais – ambas em termos de quantidade –, como forma de 
complementar a análise para todo o mercado upstream. 

Na equação (5), que representa o modelo pelo qual avaliamos a produção 
nacional, substituímos a variável de margem DM pela variável AD, a qual assu-
me o valor unitário no ano anterior ao registro da investigação, ou o valor zero 
caso contrário, na equação (2). Para essa estimação, o modelo considerou 51 
indústrias upstream e 33 setores downstream, em um período de dezesseis anos 
(de 1998 a 2013).

    (5)

Na tabela 9, estão apresentados os resultados referentes à regressão exposta na 
equação anterior. Podemos perceber que a variável AD apresentou efeito positivo 
nas três estimações realizadas; porém, esses resultados não foram estatisticamente 
significativos. Desse modo, a conclusão obtida a partir dos modelos ajustados é que 
não há evidências de alterações relevantes no comportamento da produção nacional, 
em termos de quantidade, no período prévio à abertura de investigação antidumping.

TABELA 9
Regressão produção em termos de quantidade – substituindo-se DM por AD

Variável dependente: ln da produção em quantidade (PR)

  (1) (2) (3)

AD 0,1432 0,0673 0,2504

(0,4451) (0,4384) (0,2180)

ln DDEM 0,2133*** 0,4781***

(0,0527) (0,0783)

Dummies 
INDUS

Não Não Sim

F 0,10 8,21 33,68

R² 0,0002 0,0300 0,7846

Observações 545 534 534

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: OLS.

Para avaliar o comportamento das importações originárias de países citados 
nas investigações (importações com dumping), utilizamos o modelo apresentado 
na equação (6). Essa equação é semelhante à equação (2), com a substituição da 
variável de margem DM pela variável AD. Nesse caso, foram analisadas cinco 
indústrias upstream, para um período de quinze anos (de 1999 a 2013), e quatro 
setores downstream.



Medidas Antidumping e Cadeia Produtiva: evidências empíricas para o Brasil  | 275

  (6)

A tabela 10 apresenta os resultados obtidos para os modelos que avaliam as 
importações com dumping. Nota-se na coluna (1) que a dummy AD apresenta 
impacto negativo sobre as importações com dumping. Essa relação se modifica 
quando adicionamos as dummies de indústrias na estimação – coluna (2) –, 
já que a influência da variável AD passa a ser positiva. De qualquer forma, 
esses dois valores não apresentam efeitos significativos sobre o comportamento 
das quantidades de importações com dumping. Consequentemente, podemos 
concluir que não há indícios de modificações significativas no desempenho 
das importações de países citados no período prévio à abertura de investiga-
ções antidumping.

TABELA 10
Regressão importação com dumping em termos de quantidade – substituindo DM por AD

Variável dependente: ln da importação com dumping em quantidade (DIMP)

  (1) (2)

AD -2,3507 0,0988

(1,4843) (0,3139)

ln DDEM -0,2518 0,7310***

(0,2222) (0,0763)

Dummies 
INDUS

Não Sim

F 2,32 189,48

R² 0,0974 0,9668

Observações 46 46

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: 2SLS.

Dessa forma, os resultados das tabelas 9 e 10 mostram que não há indicativos 
de que as empresas estrangeiras – situadas em países citados em investigações de 
antidumping – alteram sua atuação no mercado como forma de evitar a abertura 
da investigação e, por consequência, também a aplicação de eventual taxa em seus 
produtos. Além disso, essa falta de variação na quantidade de importações com 
dumping não gera impacto nos concorrentes nacionais, permanecendo estes com 
suas quantidades de produção também sem alterações expressivas. 

Na sequência, avaliamos o comportamento das importações originárias de 
países não citados nas investigações (importações não dumping), através do modelo 
apresentado na equação (7). Assim como foi realizado na análise de produção 
nacional e das importações com dumping, o modelo a seguir é semelhante ao 
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apresentado na equação (3), com a inclusão da variável AD no lugar da DM. Para 
essa estimação, o modelo considerou cinco indústrias upstream e quatro setores 
downstream, em um período de quinze anos (de 1999 a 2013).

  (7)

A tabela 11 apresenta os resultados obtidos no ajuste dos modelos referentes à 
equação (7). Assim como foi observado na análise das importações com dumping, 
nota-se que em nenhuma das estimações realizadas a variável dummy AD apresentou 
efeito significativo em relação às quantidades de importações não dumping. Dessa 
forma, não há indicações relevantes de que concorrentes estrangeiros – situados em 
países não citados – alterem sua atuação no mercado upstream no período anterior 
à abertura de investigação antidumping.

TABELA 11
Regressão importação não dumping em termos de quantidade – substituindo-se DM 
por AD

Variável dependente: ln da importação não dumping em quantidade (NDIMP)

  (1) (2)

AD -0,3987 0,1240

(1,6595) (0,4077)

ln DDEM -1,1554*** 0,3381***

(0,2310) (0,1037)

Dummies 
INDUS

Não Sim

F 12,97 197,46

R² 0,3555 0,9649

Observações 50 50

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: 2SLS.

Por fim, analisamos o desempenho das importações totais, em termos de 
quantidade, no período anterior à abertura de investigações antidumping através 
do modelo da equação (8). Nesse caso, também substituímos a variável DM pela 
dummy AD. As estimações para esse modelo consideraram cinco indústrias ups-
tream e quatro setores downstream, em período de quinze anos (de 1999 a 2013).

  (8)

A tabela 12 apresenta os resultados obtidos nos ajustes do modelo apresentado 
na equação (8). Verifica-se na coluna (1) que a dummy AD possui efeito negativo 
sobre o comportamento das quantidades de importações totais. Esse efeito passa 



Medidas Antidumping e Cadeia Produtiva: evidências empíricas para o Brasil  | 277

a ser positivo ao se adicionar as dummies de indústrias na estimação, conforme 
mostrado na coluna (2). Contudo, esses dois valores não são estatisticamente sig-
nificativos, de modo que não há evidências de que o desempenho das importações 
totais praticadas pelo Brasil sofra alguma alteração relevante no período anterior 
à abertura de investigação antidumping.  

TABELA 12
Regressão importação total em termos de quantidade – substituindo-se DM por AD

Variável dependente: ln da importação total em quantidade (TIMP)

  (1) (2)

AD -0,3966 0,3080

(1,9186) (0,3503)

ln DDEM -0,9952*** 0,5449***

(0,2671) (0,0891)
Dummies 
INDUS

Não Sim

F 7,22 305,56

R² 0,2349 0,9770

Observações 50 50

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: 2SLS.

Os resultados observados nas análises das importações não dumping e totais 
relacionam-se com as conclusões levantadas nas análises prévias do comportamen-
to da produção nacional e das importações com dumping. Uma vez que não há 
indicativos de que concorrentes estrangeiros de países investigados alteram suas 
atuações no mercado, como forma de evitar a abertura da investigação de antidum-
ping, espera-se que nesse mesmo período os concorrentes estrangeiros de países 
não citados também não tenham alterações importantes nas suas participações no 
mercado upstream, assim como foi observado na tabela 11. Consequentemente, 
supõe-se que as importações totais praticadas pelo Brasil também não sofram 
impacto significativo; tendência esta que também foi obtida nos resultados da 
tabela 12. Por fim, como a relação de consumo de produtos estrangeiros não sofre 
modificações significativas, a tendência é que os produtores nacionais também 
não consigam aumentar seu volume de produção e alcançar maior participação 
no mercado upstream; cenário este constatado nos resultados da tabela 9. De 
maneira geral, não há evidências de que exista alguma mudança significativa de 
comportamento na cadeia produtiva do país durante o ano anterior ao início da 
investigação antidumping.
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3.2 Resultados em termos de valor

No segundo momento da nossa análise, avaliamos, em termos de valor, o que acon-
tece com a produção nacional e com as importações com dumping das indústrias 
upstream, em resposta a uma abertura de investigação antidumping e à imposição 
de uma margem antidumping. Em seguida, também analisamos o comportamento 
das importações não dumping e importações totais, ambas em termos de valor. 
Essas análises tiveram como objetivo, novamente, avaliar o impacto da aplicação 
de medidas antidumping sobre a cadeia produtiva do país, agora sob a ótica de 
valores da produção nacional e valores de importações com dumping. Além disso, 
a utilização dos dados em termos de valor permitiu-nos aumentar de forma sig-
nificativa o tamanho de nossa amostra das importações, uma vez que, para esses 
dados, há deficit de informação muito maior em termos de quantidade do que em 
termos de valor.  

Espera-se que o valor das importações com dumping aumente antes da aber-
tura de um processo de investigação, caso as vendas e a participação no mercado 
aumentem nesse período. Do mesmo modo, há a expectativa de que as empresas 
envolvidas nos casos de investigações antidumping reduzam sua produção e percam 
espaço no mercado após a aplicação da legislação, gerando assim diminuição no valor 
das importações com dumping. Por fim, espera-se ainda que o valor da produção 
nacional das indústrias upstream aumente após os direitos serem impostos sobre as 
empresas investigadas, caso a produção e o preço de venda estiverem aumentando 
para as empresas nacionais.  

Para analisar as questões citadas anteriormente, utilizamos a mesma metodo-
logia empregada no primeiro momento. Dessa forma, aplicamos os dois métodos 
de estimação para os coeficientes de regressão (OLS ou 2SLS), de acordo com os 
testes de endogeneidade de cada modelo, tanto para calcular a produção nacional, 
como para estimar as importações – com dumping, não dumping e totais –, de 
maneira semelhante aos modelos apresentados na subseção 3.1. Adicionalmente, 
assim como nos resultados em termos de quantidade, para cada modelo trabalhado 
nesta subseção, também ajustamos o modelo complementar e fizemos a substituição 
da variável DM pela variável  DMD.

Inicialmente, avaliamos o desempenho da produção nacional em termos 
de valor (PRV) através do modelo apresentado na equação (9). A variável PRV 
corresponde à produção nacional e às demais variáveis explicativas do modelo, 
que são análogas às especificadas na subseção 3.1. Nesse caso, foram analisadas 
51 indústrias upstream e 33 setores downstream, em um período de dezesseis anos 
(de 1998 a 2013).

     (9)



Medidas Antidumping e Cadeia Produtiva: evidências empíricas para o Brasil  | 279

Na tabela 13, estão apresentados os resultados obtidos no ajuste dos modelos 
que avaliam a PRV. A coluna (1) mostra os resultados obtidos utilizando como 
variável explicativa apenas a variável margem antidumping. Verifica-se que a DM 
apresenta efeito negativo significativo sobre a produção nacional. Esse comporta-
mento também é observado quando adicionamos a produção dos setores downstream 
(ln DDEM) na estimação, o que é mostrado na coluna (2), em que a margem 
antidumping também apresenta impacto negativo significativo sobre o valor da 
produção nacional. Quando adicionamos as dummies de indústrias no modelo, a 
DM ainda apresenta efeito negativo, porém não significativo. Esse resultado mostra 
que, provavelmente, efeitos específicos das indústrias que não estão relacionados 
com casos de antidumping foram atribuídos à variável DM nas colunas (1) e (2); 
aspecto que é corrigido na estimação da coluna (3), com a inclusão das dummies. 

Em relação ao modelo com a presença da variável DMD, nas três estimações 
realizadas – colunas (4), (5) e (6) –, a variável dummy da margem de dumping 
apresentou efeito negativo, assim como já observado nos modelos com a variável 
DM. Entretanto, esses valores não são estatisticamente significativos; logo, não 
há indícios de influência sobre a produção nacional. Assim, corroboram-se as 
conclusões obtidas na coluna (3). Resumindo-se os resultados apresentados na 
tabela 13, a partir dos modelos completos – colunas (3) e (6) –, conclui-se que a 
produção nacional, em termos de valor, não sofre impacto relevante com a aplicação 
de medidas antidumping.

TABELA 13
Regressão produção em termos de valor

Variável dependente: ln da produção em valor (PRV)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)

DM -9,45x10-6*** -1,05x10-5*** -9,79x10-7

(2,33x10-6) (2,35x10-6) (1,47x10-6)

ln DDEM 0,0800*** 0,0844** 0,0633** 0,0965***

(0,0277) (0,0358) (0,0282) (0,0370)

DMD -0,1125 -0,1389 -0,0910

(0,1383) (0,1407) (0,0662)

Dummies 
INDUS

Não Não Sim Não Não Sim

F 16,38 12,3 46,96 0,66 2,71 47,13

R² 0,0294 0,0444 0,8360 0,0012 0,0101 0,8365

Observações 543 532 532 543 532 532

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01. 
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: OLS.

Em seguida, avaliamos o desempenho das importações com dumping em ter-
mos de valor (DIMPV), por meio da equação (10). Assim como na análise anterior, 
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as variáveis explicativas do modelo são análogas às especificadas na subseção 3.1. 
Nota-se que a variável AD foi incluída na estimação, se diferenciando do primeiro 
modelo com relação à importação com dumping apresentado na equação (3). Nesta 
análise, foram consideradas 54 indústrias upstream e 35 setores downstream, em 
um período de quinze anos (de 1999 a 2013).

  (10)

A tabela 14 apresenta os resultados obtidos na estimação dos modelos re-
ferentes às importações com dumping em termos de valor. Podemos notar, nas 
colunas (1), (2) e (3), que a DM exerce efeito positivo sobre o valor das impor-
tações com dumping. Contudo, nenhum desses valores é significativo. Por sua 
vez, quando avaliamos os modelos com a presença da variável DMD, nota-se na 
coluna (4) que essa variável exerce efeito positivo e significativo sobre os valores 
das importações com dumping. Quando adicionamos a produção dos setores 
downstream (ln DDEM) e, em seguida, as dummies de indústrias – colunas (5) e 
(6), respectivamente –, observamos que a dummy da margem de dumping mantém 
seu efeito positivo sobre as importações com dumping.

Dessa forma, considerando os modelos completos – colunas (3) e (6) –, veri-
ficamos que não há evidências de que a margem antidumping, quando avaliada em 
seu valor percentual, cause impacto relevante sobre os valores de importação com 
dumping; resultado semelhante ao observado na análise em termos de quantidade. 
Entretanto, quando analisamos o efeito específico da presença ou não de ações 
antidumping, representado pela DMD, encontramos evidências de que a aplicação 
de medidas antidumping geraria aumento nos valores de importação com dumping.

Em relação ao impacto da dummy AD sobre o valor das importações com 
dumping, observa-se nas colunas (3) e (4) que essa variável apresenta efeito positivo 
e significativo. Portanto, há indícios de alteração no valor das importações com 
dumping antes do início da investigação de dumping; assim, promove-se aumento 
das vendas e na participação no mercado.    

TABELA 14
Regressão importação com dumping em termos de valor

Variável dependente: ln da importação com dumping em valor (DIMPV)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)

DM 2,73x10-6 2,56x10-6 3,22x10-6

(3,83x10-6) (3,05x10-6) (3,03x10-6)

ln DDEM -0,0563 0,1844** 0,1870** -0,0655 0,1007 0,0788

(0,0433) (0,0880) (0,0872) (0,0431) (0,0895) (0,0880)

(Continua)
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Variável dependente: ln da importação com dumping em valor (DIMPV)

AD 0,8048*** 1,0978***

(0,2492) (0,2507)

DMD 0,4409** 0,5726*** 0,7488***

(0,2188) (0,1534) (0,1559)
Dummies
INDUS

Não Sim Sim Não Sim Sim

F 0,96 16,82 17,01 2,74 17,63 18,32

R² 0,0034 0,6491 0,6562 0,0098 0,6598 0,6727

Observações 556 556 556 556 556 556

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01. 
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: 2SLS.

Comparando-se os resultados apontados nas tabelas 13 e 14 com aqueles 
obtidos por Krupp e Skeath (2002), nota-se novamente diferença entre as con-
clusões alcançadas, assim como ocorreu na análise em termos de quantidade. As 
autoras identificaram, para o mercado dos Estados Unidos, evidências de queda 
nos valores das importações com dumping e aumento nos valores da produção da 
indústria upstream nacional, como resposta à aplicação de medidas antidumping. 
Já em nossas análises, não identificamos indícios de que medidas antidumping 
provoquem alterações significativas no desempenho das importações com dumping 
e na produção nacional, ambas em termos de valor.

No que diz respeito à variável AD, Krupp e Skeath (2002) não identificaram 
mudanças significativas no valor das importações com dumping no período prévio 
à abertura da investigação de dumping. Em contrapartida, nossas análises mostra-
ram indicativos de que o valor das importações com dumping tenderia a aumentar 
antes do início da investigação, promovendo, assim, aumento das vendas desses 
concorrentes estrangeiros e na participação no mercado. 

O passo seguinte na análise foi avaliar o impacto das ações antidumping so-
bre os valores das importações originárias de países não citados nas investigações 
(importações não dumping) e também sobre os valores das importações totais 
praticadas pelo Brasil. Considerando-se a hipótese de que a imposição de direitos 
antidumping causaria um desvio de comércio, com o aumento na presença de com-
petidores estrangeiros não citados nas investigações de antidumping no mercado 
upstream, espera-se que os valores das importações não dumping aumentem em 
resposta à imposição de margens de dumping. Nesse sentido, é importante avaliar 
o desempenho das importações totais como forma de mensurar a magnitude desse 
desvio de comércio, caso este de fato ocorra. Ao contrário do que foi constatado 
na análise em termos de quantidade, Krupp e Skeath (2002) não encontraram 

(Continuação)
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evidências de aumento nas importações não dumping em termos de valor (NDIM-
PV), como resposta à aplicação de medidas antidumping no cenário econômico 
dos Estados Unidos. Esse resultado é semelhante ao obtido por Miranda (2003), 
que, ao estudar o impacto das ações antidumping nas importações dos Estados 
Unidos, também não encontrou evidências de desvio de comércio, dado que não 
houve alterações significativas sobre as importações não dumping e totais quando 
analisadas em termos de valor. 

A princípio, avaliamos o desempenho das importações não dumping em res-
posta à aplicação da legislação antidumping. A equação (11) representa o modelo 
pelo qual avaliamos as NDIMPV. Nessa equação, ao contrário do observado no 
modelo das importações com dumping em termos de valor, não é realizada a inclu-
são da variável AD entre as variáveis explicativas. Nesse caso, foram consideradas 
54 indústrias upstream e 35 setores downstream, em um período de quinze anos 
(de 1999 a 2013).

  (11)

A tabela 15 apresenta os resultados obtidos para o modelo da equação 
(11). Inicialmente, verifica-se na coluna (1) que a DM apresenta efeito positi-
vo e significativo sobre o valor das importações não dumping. No entanto, ao 
adicionarmos as dummies de indústrias no modelo – coluna (2) –, a margem 
antidumping deixa de exercer efeito significativo sobre as importações não 
dumping. Esse resultado aponta indícios de que efeitos específicos das indús-
trias que não estão relacionados com casos de antidumping foram atribuídos à 
variável DM na coluna (1) na ausência das dummies de indústrias; aspecto que 
é corrigido na estimação da coluna (2). Por seu turno, para os modelos com a 
presença da variável DMD, observa-se no modelo completo – coluna (4) – que 
a dummy da margem de dumping apresenta efeito positivo e significativo sobre 
o valor das importações não dumping.

Sumarizando-se os resultados verificados para as importações não dum-
ping a partir dos modelos preferidos – colunas (2) e (4) –, verifica-se que não 
há evidências de efeito significativo da margem antidumping sobre o valor 
das importações não dumping, quando analisado em relação ao seu valor em 
percentual. Por sua vez, quando analisamos o efeito específico da presença ou 
não de ações antidumping, representado pela DMD, identificamos indícios 
de que a aplicação de direitos antidumping produziria aumento no valor das 
importações não dumping.  
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TABELA 15
Regressão importação não dumping em termos de valor

  (1) (2) (3) (4)

DM 7,35x10-6** -1,69x10-6

(3,55x10-6) (2,17x10-6)

ln DDEM -0,2343*** 0,3061*** -0,2308*** 0,2374***

(0,0393) (0,0553) (0,0394) (0,0563)

DMD 0,2968 0,4203***

(0,1992) (0,1050)

INDUS Não Sim Não Sim

F 18,26 40,47 17,18 42,51

R² 0,0575 0,8033 0,0543 0,8109

Observações 601 601 601 601

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: 2SLS.

Na sequência, avaliamos o comportamento das importações totais. A equação 
(12) representa o modelo pelo qual analisamos as importações totais em termos de 
valor (TIMPV). Essa equação é análoga à equação (11), apenas com a mudança 
da variável dependente. Na regressão, foram consideradas 54 indústrias upstream e 
35 setores downstream, ao longo de um período de quinze anos (de 1999 a 2013).

 (12)

A tabela 16 apresenta os resultados obtidos no ajuste dos modelos que avaliam 
as TIMPV. De imediato, percebe-se na coluna (1) que a variável margem antidum-
ping apresenta efeito significativo positivo sobre as importações totais. Contudo, ao 
inserirmos as variáveis dummies de indústrias na estimação – coluna (2) –, o efeito 
da variável DM passa a ser não significativo. Essa alteração no efeito da margem 
antidumping pode ser indicação de que efeitos específicos das indústrias que não 
estão relacionadas com os casos de antidumping estavam sendo captados pela va-
riável DM na estimação da coluna (1); aspecto este que é corrigido na estimação 
da coluna (2). Já para os modelos com a presença da variável DMD, verifica-se, na 
coluna (3), que a dummy da margem antidumping não exerce efeito significativo 
sobre as importações totais. Entretanto, ao adicionarmos as dummies de indústrias 
no modelo – coluna (4) –, nota-se que a variável DMD passa a exercer influência 
positiva e significativa sobre o valor das importações totais.

Portanto, tomando-se como referência os resultados dos modelos completos – 
colunas (2) e (4) –, percebe-se que não há indicativos de impacto relevante da margem 
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antidumping , quando esta é considerada em seu valor percentual, sobre o valor das 
importações totais praticadas pela economia brasileira. Em contrapartida, quando 
analisamos o efeito específico da presença ou não de ações antidumping – representada 
pela DMD –, encontramos evidências de que a aplicação de medidas antidumping 
proporciona crescimento no valor das importações totais.

TABELA 16
Regressão importação total em termos de valor

Variável dependente: ln da importação total em valor (TIMPV)

  (1) (2) (3) (4)

DM 5,82x10-6* -1,03x10-6

(3,25x10-6) (2,15x10-6)

ln DDEM -0,1643*** 0,3558*** -0,1638*** 0,2978***

(0,0355) (0,0548) (0,0356) (0,0560)

DMD 0,2952 0,3612***

(0,1795) (0,1039)

INDUS Não Sim Não Sim

F 11,17 32,94 10,92 34,39

R² 0,0351 0,7638 0,0344 0,7715

Observações 616 616 616 616

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: 2SLS.

Os resultados observados na análise do valor das importações não dumping em 
resposta à legislação antidumping, apresentados na tabela 15, vão ao encontro das 
conclusões levantadas por Krupp e Skeath (2002) e Miranda (2003). Assim como 
Krupp e Skeath encontraram em suas análises para o mercado upstream dos Estados 
Unidos, nossos estudos mostraram que a aplicação de ações antidumping não promo-
ve desvio do comércio com o aumento no valor das importações não dumping. Em 
relação ao valor das importações totais, também não encontramos evidências de que 
a imposição de direitos antidumping gere alterações significativas sobre o desempenho 
dessas importações – apresentado na tabela 16 –, comportamento semelhante ao 
observado por Miranda (2003).

Relacionando os resultados encontrados nas análises do valor das importações 
não dumping e totais com as conclusões obtidas nas análises do valor da produção 
nacional e das importações com dumping, apresentadas previamente nas tabelas 13 
e 14, verificamos concordância entre os comportamentos observados nesses quatro 
casos. Uma vez que não identificamos alterações significativas sobre o valor das im-
portações com dumping como resposta à aplicação de ações antidumping – conforme 
reportado na tabela 14 –, espera-se que o valor das importações não dumping também 
não sofra variações expressivas nesse mesmo cenário, visto que em teoria não haveria 
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aumento na demanda que pudesse beneficiar os países não citados; suposição esta 
que é confirmada por meio da tabela 15. Dessa forma, como o desempenho das 
importações com dumping e não dumping não sofre impacto relevante, a expectativa 
é que o valor das importações totais também não apresente alterações significativas; 
fato que é atestado pelos resultados da tabela 16. Consequentemente, como a apli-
cação da legislação antidumping não promoveria variações expressivas nos valores de 
importações praticadas pelo país, espera-se que os produtores nacionais não consigam 
aumentar seus valores de produção e sua participação no mercado, já que os concor-
rentes estrangeiros ainda mantêm sua atuação no mercado upstream – cenário este 
que é verificado nos resultados da tabela 13. De maneira geral, não há evidências de 
que exista alguma mudança de comportamento significativa nos valores de produção 
e importações praticados pelo Brasil, como consequência da legislação antidumping.

Complementando as investigações desta subseção, as análises seguintes avaliaram 
o efeito das ações antidumping sobre o comportamento da produção nacional e das 
importações – com dumping, não dumping e totais –, agora tomando como resposta o 
percentual do consumo aparente do valor. Para este estudo, consideramos novamente 
os modelos já apresentado nesta seção – equações (9) a (12) –, apenas realizando a 
alteração das respostas em termos de valor para o percentual do consumo aparente.

Primeiramente, avaliamos o percentual do consumo aparente em valor por 
parte da produção nacional (PRVN). Para essa análise, o modelo considerou 51 
indústrias upstream e 33 setores downstream, em um período de quinze anos (de 
1999 a 2013). A tabela 17 apresenta os resultados obtidos. Observa-se nas colunas 
(1) e (2) que a variável margem antidumping não exerce efeito significativo sobre a 
produção nacional. Esse cenário também se observa nos modelos com a presença 
da variável DMD – colunas (3) e (4) –, em que o efeito da dummy antidumping se 
mostra não significativo. Desse modo, concluímos que a produção nacional em termos 
do percentual do consumo aparente em valor não sofre alterações significativas em 
resposta à aplicação de medidas antidumping, assim como já havíamos constatado 
na análise em termos de valor absoluto (tabela 13).

TABELA 17
Regressão produção em PRVN 

Variável dependente: ln da produção em percentual do consumo aparente do valor (PRVN)

  (1) (2) (3) (4)

DM -7,50x10-7 -1,44x10-8

(5,55x10-7) (5,42x10-7)

ln DDEM -0,0065 -0,0531** -0,0067 -0,0486**

(0,0070) (0,0212) (0,0070) (0,0218)

DMD -0,0430 -0,0218

(0,0346) (0,0269)
Dummies 
INDUS

Não Sim Não Sim

(Continua)
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Variável dependente: ln da produção em percentual do consumo aparente do valor (PRVN)

F 1,63 11,16 1,49 11,22

R² 0,0071 0,5914 0,0065 0,5926

Observações 454 454 454 454

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: 2SLS.

Na sequência, analisamos o comportamento do percentual do consumo aparente 
das importações com dumping (DIMPVN) em resposta às ações antidumping. Neste caso, 
as estimações realizadas consideraram 37 indústrias upstream e 27 setores downstream, em 
um período de dezesseis anos (de 1998 a 2013). Observa-se na tabela 18 que a variável 
margem antidumping, nos modelos sem a presença das dummies de indústrias – colunas 
(1) e (2) –, apresenta efeito positivo e significativo sobre as importações com dumping. 
No entanto, ao adicionarmos as dummies de indústrias na estimação – colunas (3) e (4) –,  
o coeficiente referente à variável DM mostra-se não significativo. Essa alteração no efeito 
da margem pode ser indicativa de que efeitos específicos das indústrias que não estão 
associados ao caso de antidumping foram atribuídos à variável DM nas colunas (1) e 
(2); aspecto que é corrigido nas colunas (3) e (4). 

TABELA 18
Regressão importação dumping em percentual do consumo aparente do valor

Variável dependente: ln da importação dumping em percentual do consumo aparente do valor (DIMPVN)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

DM 9,28x10-6* 1,01x10-5* -2,13x10-6 -1,97x10-6

(5,60x10-6) (5,74x10-6) (5,03x10-6) (5,04x10-6)

ln DDEM -0,0385 -0,2508** -0,2478** -0,0227 -0,2476** -0,2497**

(0,0668) (0,0975) (0,0977) (0,0674) (0,1011) (0,1013)

AD 0,3384 0,3402

(0,4164) (0,4291)

DMD 0,2448 0,2857 -0,0608 -0,0106

(0,3339) (0,3474) (0,2532) (0,2613)

Dummies 
INDUS

Não Não Sim Sim Não Não Sim Sim

F 2,74 1,58 9,37 9,13 0,54 0,35 9,36 9,12

R² 0,0118 0,0144 0,6643 0,6655 0,0023 0,0032 0,6641 0,6652

Observações 231 219 219 219 231 219 219 219

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: OLS.

Em relação aos modelos com a presença da variável dummy da margem de 
dumping, nota-se nas colunas (5) e (6) que essa variável exerce efeito positivo sobre 

(Continuação)
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as importações com dumping, em termos do percentual do consumo aparente. 
Ao adicionarmos as dummies de indústrias nos modelos – colunas (7) e (8) –, 
observa-se que o efeito da variável DMD passa a ser negativo, assim como já havia 
ocorrido nas estimações com a variável DM. De qualquer forma, em nenhuma das 
estimações realizadas a dummy antidumping apresentou efeito significativo sobre 
as importações com dumping. Portanto, partindo dos resultados encontrados nos 
modelos completos – colunas (4) e (8) –, constatamos que a aplicação de medidas 
antidumping não causaria variações significativas sobre as importações com dum-
ping, em termos do percentual do consumo aparente em valor.

No que diz respeito ao impacto da dummy AD, verifica-se, por meio das 
colunas (4) e (8), que essa variável não exerce influência significativa sobre o per-
centual do consumo aparente do valor das importações com dumping. Logo, não 
há indicações de alterações relevantes no comportamento dessas importações antes 
do início da investigação antidumping também.

Para a regressão referente à importação não dumping em termos do percen-
tual do consumo aparente em valor (NDIMPVN), foram analisadas 54 indústrias 
upstream e 35 setores downstream, em um período de dezesseis anos (de 1998 a 
2013). A tabela 19 apresenta os resultados obtidos na avaliação desse modelo. 
Inicialmente, observa-se, nas colunas (1) e (2), que a DM apresenta efeito positivo 
e significativo sobre as importações não dumping. Contudo, ao adicionarmos as 
variáveis dummies de indústrias no modelo – coluna (3) –, nota-se que a margem 
antidumping deixa de exercer efeito significativo sobre as importações não dumping.

TABELA 19
Regressão importação não dumping em percentual do consumo aparente do valor

Variável dependente: ln da importação não dumping em percentual do consumo aparente do valor (NDIMPVN)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)

DM 1,03x10-5** 1,63x10-5*** -3,11x10-7

(4,35x10-6) (4,18x10-6) (2,63x10-6)

ln DDEM -0,3687*** -0,1591** -0,3196*** -0,1644**

(0,0497) (0,0681) (0,0504) (0,0696)

DMD -0,6919*** -0,3451 0,0404

(0,2591) (0,2554) (0,1350)

INDUS Não Não Sim Não Não Sim

F 5,7 30,79 36,07 7,13 23,52 36,08

R² 0,0109 0,1095 0,8158 0,0136 0,0858 0,8158

Observações 518 504 504 518 504 504

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: OLS.
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Para os modelos com a presença da variável DMD, observa-se na coluna (4) 
que a dummy antidumping exerce efeito negativo significativo sobre as importa-
ções não dumping em termos do percentual do consumo aparente. Entretanto, ao 
adicionarmos a produção dos setores downstream e, em seguida, as dummies de 
indústrias – colunas (5) e (6), respectivamente –, a variável DMD não apresenta 
mais efeito significativo sobre as importações. Dessa forma, podemos concluir, a 
partir dos modelos completos – colunas (3) e (6) –, que a legislação antidumping 
não desempenha influência significativa sobre o comportamento das importações 
não dumping, quando analisada em relação ao percentual do consumo aparente 
em valor.

Por fim, encerrando as análises desta subseção, avaliamos o comportamento 
das importações totais em termos do percentual do consumo aparente em valor 
(TIMPVN). Nessa regressão, foram consideradas 54 indústrias upstream e 35 
setores downstream, em um período de dezesseis anos (de 1998 a 2013). A tabela 
20 apresenta os resultados encontrados nas estimações desse modelo. De imediato, 
podemos observar nas colunas (1) e (2) que a variável referente à DM apresenta 
efeito positivo e significativo sobre as importações totais praticadas pela economia 
brasileira. Entretanto, ao adicionarmos as variáveis dummies de indústrias no mo-
delo – coluna (3) –, a variável DM deixa de exercer influência significativa sobre 
as importações.

TABELA 20
Regressão importação total em percentual do consumo aparente do valor

Variável dependente: ln da importação total em percentual do consumo aparente do valor (TIMPVN)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)

DM 9,36x10-6** 1,39x10-5*** -3,99x10-8

(3,96x10-6) (3,85x10-6) (2,32x10-6)

ln DDEM -0,2944*** -0,1022* -0,2546*** -0,1001

(0,0453) (0,0594) (0,0459) (0,0608)

DMD -0,5035** -0,2487 -0,0185

(0,2329) (0,2315) (0,1175)

INDUS Não Não Sim Não Não Sim

F 5,59 24,19 40,13 4,68 17,79 40,13

R² 0,0105 0,0860 0,8272 0,0088 0,0647 0,8272

Observações 531 517 517 531 517 517

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: OLS.

No que diz respeito aos modelos com a presença da variável DMD, observa-
mos na coluna (4) que a dummy antidumping exerce efeito negativo significativo 
sobre o desempenho das importações totais. Porém, ao incluirmos a produção 
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dos setores downstream (ln DDEM) e, em seguida, as dummies de indústrias na 
estimação – colunas (5) e (6) –, verificamos que a variável DMD não mantém 
efeito significativo. Portanto, considerando os modelos completos – colunas 
(3) e (6) –, constatamos que a aplicação de medidas antidumping parece não 
promover alterações significativas sobre o desempenho das importações totais 
em termos do percentual do consumo aparente.

Os resultados obtidos nas análises das tabelas 17 a 20 corroboram as con-
clusões constatadas nos modelos em termos de valor, avaliadas anteriormente e 
expostas nas tabelas 13 a 16. Essa concordância fortalece ainda mais a falta de 
evidências de que a aplicação de medidas antidumping desempenhe papel rele-
vante sobre o comportamento da produção nacional e das importações – com 
dumping, não dumping e totais –, tanto em termos de valores absolutos como 
no tocante ao percentual do consumo aparente do valor.

4 IMPACTO SOBRE A PRODUÇÃO DO SETOR DOWNSTREAM

Após a análise da produção nacional e das importações em termos de quanti-
dade e valor, o terceiro e último momento da nossa análise avaliou o impacto 
das medidas antidumping sobre a quantidade de produção dos setores downs-
tream.8 Nesse sentido, a aplicação de ações antidumping pode gerar diminuição 
na produção dos setores downstream, que utilizam os produtos que são objeto 
das investigações como insumos em suas linhas de produção. Para avaliar essa 
suposição, trabalhamos com o modelo apresentado na equação (13). Nesse 
modelo, a quantidade da produção dos setores downstream (DDEM) é avaliada 
em função da variável DM, de variáveis dummy de anos, de variáveis dummy 
de indústrias e de uma variável com os valores da variável DDEM defasados  
( ); todas estas já detalhadas na subseção 3.1.

 (13)

Nesse caso, foram analisadas 54 indústrias upstream e 35 setores downs-
tream, em um período de quinze anos (de 1999 a 2013). Na tabela 21, estão 
apresentados os resultados obtidos no ajuste do modelo que avalia a quanti-
dade da produção dos setores downstream (DDEM). A coluna (1) evidencia os 
resultados obtidos ao utilizar-se apenas a variável margem antidumping como 
variável explicativa. Nota-se que a DM apresenta efeito positivo significativo 
sobre a produção dos setores downstream. Esse cenário se modifica quando 
adicionamos os valores defasados da produção dos setores downstream (DDEM 

8. Conforme mencionado na seção 2 deste trabalho, os setores downstream foram definidos como sendo os principais 
compradores de cada produto analisado, identificados a partir da base de dados da Nota Fiscal Eletrônica.
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defasada) na estimação – coluna (2). Essa alteração na significância da variável 
DM pode ser indicativa de que efeitos de uma correlação ao longo da série 
analisada estavam sendo atribuídos à margem antidumping na coluna (1); as-
pecto que é corrigido na coluna (2), com a inclusão dos valores defasados da 
produção. Ao inserirmos as dummies de indústrias e, em seguida, as dummies 
de anos nos modelos – colunas (3) e (4), respectivamente –, o comportamento 
observado na coluna (2) mantém-se, com os efeitos da margem antidumping 
não se mostrando estatisticamente significativos.

TABELA 21
Regressão produção da CNAE maior compradora

Variável dependente: ln da produção da CNAE maior compradora (DDEM)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

DM
1,59x10-

5***
1,23x10-6 6,80x10-7 -6,44x10-7

(3,77x10-6) (1,33x10-6) (1,59x10-6) (1,51x10-6)

ln DDEM defasada 0,9253*** 0,6607*** 0,6144*** 0,9257*** 0,6400*** 0,6093***

(0,0134) (0,0271) (0,0287) (0,0134) (0,0279) (0,0289)

DMD 0,9351*** 0,0483 0,2054*** 0,1013

(0,1961) (0,0712) (0,0720) (0,0737)

Dummies INDUS Não Não Sim Sim Não Não Sim Sim

Dummies ANO Não Não Não Sim Não Não Não Sim

F 17,82 2440,03 104,02 96,23 22,73 2438,38 105,5 96,52

R² 0,0238 0,8788 0,9022 0,9164 0,0302 0,8787 0,9035 0,9166

Observações 733 676 676 676 733 676 676 676

Elaboração dos autores.
Notas: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.
Obs.: 1. Desvios-padrão em parênteses.

2. Método utilizado: OLS.

Em relação ao modelo com a presença da variável DMD, observa-se na coluna 
(5) que a dummy da margem antidumping exerce efeito positivo e significativo sobre 
a produção dos setores downstream. Entretanto, ao se adicionar os valores defasados 
da produção dos setores downstream na estimação – coluna (6) –, a variável DMD 
não apresenta mais efeito significativo sobre a resposta analisada. Na coluna (7), ao 
se inserir as dummies de indústrias no modelo, verifica-se novamente alteração no 
comportamento da variável DMD, que passa a exercer outra vez efeito positivo e 
significativo. Contudo, ao se acrescentar as dummies de anos na estimação – coluna 
(8) –, nota-se que a dummy da margem não apresenta efeito estatisticamente signi-
ficativo sobre as quantidades produzidas pelos setores downstream. Sintetizando-se 
os resultados apresentados na tabela 21, a partir dos modelos completos – colunas 
(4) e (8) –, conclui-se que a quantidade de produção dos setores downstream não 
sofreria impacto relevante com a aplicação de medidas antidumping.
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Comparando os resultados obtidos na análise do comportamento das 
quantidades de produção dos setores downstream com as conclusões levantadas 
por Krupp e Skeath (2002), observamos novamente diferença entre o mercado 
brasileiro e o mercado americano, no que diz respeito ao desempenho dessas 
quantidades de produção em resposta à aplicação de ações antidumping. Para o 
mercado upstream dos Estados Unidos, essas autoras identificaram evidências de 
que medidas antidumping promovem diminuição nas quantidades de produção 
dos setores dowstream, que utilizam os produtos objeto das investigações como 
insumos em suas linhas de produção. Já em nossas análises, não encontramos 
evidências de que a aplicação de direitos antidumping proporcione alterações 
relevantes sobre as quantidades dessa produção, uma vez que não constatamos 
efeito significativo das margens de dumping sobre a escala de produção dos 
setores downstream analisados.  

Os resultados da tabela 21 também se relacionam com as conclusões obtidas 
nas análises da produção nacional e das importações, apresentadas previamente 
nas subseções 3.1 e 3.2. Uma vez que não identificamos ao longo das análises deste 
estudo indícios de que a legislação antidumping provocaria variações significativas 
sobre a produção nacional e as importações praticadas pela economia brasileira – 
tanto em termos de quantidade como de valor –, espera-se que a escala de produção 
dos setores downstream também não sofra impacto relevante com a aplicação de 
medidas antidumping, visto que em teoria a oferta dos produtos que são objeto das 
investigações no mercado não sofreria modificações relevantes e, assim, não haveria 
prejuízo para a linha de produção desses setores; cenário este que é confirmado 
pelos resultados obtidos nesta seção.

5 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos por este capítulo sugerem que o único efeito significativo 
das medidas antidumping seria o aumento nos preços das importações a partir 
dos países citados. Esse aumento provavelmente seria resultado da reação à 
abertura de investigação.

Portanto, conclui-se que as medidas antidumping não têm mostrado efe-
tividade em realizar seus objetivos. Esses resultados indicam que a utilização 
crescente dessas medidas merece ser revista. De fato, ao longo dos últimos 
anos, a política comercial brasileira tem desenvolvido estratégia ativa de 
defesa comercial. Porém, os resultados dessa política mostram- se ineficazes, 
levando à conclusão de que a utilização desse instrumento deve ser realizada 
de maneira mais criteriosa.
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APÊNDICE 

QUADRO A.1
Indústrias upstream e setores downstream

Indústrias upstream Setores downstream

Outros leites; cremes; em pó; matéria gorda<=1,5%; concen-
tração adocicada

Fabricação de laticínios

Leite parcialmente desnatado em pó; matéria gorda>1,5%; 
concentração não adocicada

Fabricação de laticínios

Leite integral; em pó etc.; matéria gorda>1,5%; adocicado Fabricação de laticínios

Pirofosfatos de sódio Moagem de trigo e fabricação de derivados

Outros compostos orgânicos fosforosos Fabricação de açúcar em bruto

Fios de juta, retorcidos ou retorcidos múltiplos Processamento industrial do fumo

Fibras de raiom viscose, não cardadas, não penteadas etc. Fiação de fibras artificiais e sintéticas

Outros corantes a cuba e suas preparações Tecelagem de fios de algodão

Outros fios texturizados; de náilon; título<=50 tex Fabricação de tecidos de malha

Fio de náilon; simples; torção <=50 voltas/metro Fabricação de tecidos de malha

Fio de fibras artificiais>=85%; simples; acondicionadas para 
venda

Fabricação de tecidos de malha

Fio texturizado; de náilon; tinto; título<=50 tex
Fabricação de outros produtos têxteis não especificados 
anteriormente

Tecidos de malha de fibra artificiais crus/ branqueados; l>30cm Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Tecidos de malha de fibra artificiais tintos; l>30cm Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Tecidos de malha de fibra artificiais; fios de diversas cores; 
l>30cm

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Tecidos de malha de fibra artificiais estampados; l>30cm Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Outros tecidos de malha de fibras artificiais, crus ou branque-
ados

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Outros tecidos de malha de fibras artificiais, tingidos Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Outros tecidos de malha de fibras artificiais, com fios de 
diversas cores

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Outros tecidos de malha de fibras artificiais, estampados Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Calçados de couro natural, com sola madeira, sem palmilha etc. Confecção de roupas profissionais

Papel cristal/outros papéis calandrados etc., em rolos/fls
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e 
papelão ondulado para uso comercial e de escritório

Papel couché leve, útil para escrita etc.; fibra proc.mec>10%, 
em tiras ou rolos de largura <15cm

Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações 
periódicas

Grafita artificial
Fabricação de produtos químicos inorgânicos não especificados 
anteriormente

Fenol (hidroxibenzeno) e seus sais Fabricação de resinas termofixas

Trietanolamina Fabricação de sabões e detergentes sintéticos

Ésteres de butila do ácido acrílico Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas

Nitrato de amônio, até mesmo em solução aquosa Fabricação de explosivos

Monoetanolamina e seus sais
Fabricação de produtos químicos não especificados anterior-
mente

Dióxido de silício obtido por precipitação química Fabricação de pneumáticos e câmaras de ar

Borracha de estireno-butadieno, em outras formas primárias Fabricação de pneumáticos e câmaras de ar

Polipropileno sem carga, em forma primária Fabricação de embalagens de material plástico

(Continua)
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Copolímeros de propileno, em formas primárias Fabricação de embalagens de material plástico

Tereftalato de polietileno em forma primária Fabricação de embalagens de material plástico

Outras chapas etc.; tereftalato polietileno; e<=40 micr.s/
suporte

Fabricação de embalagens de material plástico

Outras chapas etc.; tereftalato polietileno; sem suporte etc. Fabricação de embalagens de material plástico

Policloreto de vinila; obt. proc. suspensão; forma primária
Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso 
na construção

Outros policarbonatos em formas primárias
Fabricação de artefatos de material plástico não especificados 
anteriormente

Outras chapas/fls.de vidro flotado, desbastado etc. n/armad. Fabricação de vidro plano e de segurança

Chapas etc. de outros poliésteres, sem suporte, não reforçado 
etc.

Fabricação de produtos de minerais não metálicos não especifi-
cados anteriormente

Outros produtos cerâmicos refratários Produção de laminados planos de aço

Outros tubos de ferro/aços/costura, para oleodutos/gasodutos Produção de laminados planos de aço

Eletrodos de carvão para uso em fornos elétricos Produção de laminados longos de aço

Magnésio em forma bruta, cont. magnésio>=99.80% Metalurgia do alumínio e suas ligas

Outros produtos cerâmicos refratários de carboneto de silício Fundição de ferro e aço

Alto-falantes múltiplos montados no mesmo receptáculo
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e 
amplificação de áudio e vídeo

Outras resinas amínicas, sem carga, em formas primárias
Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar 
para uso doméstico

Outros laminados de ligas de aço ao silício; l<600mm Fabricação de compressores

Lâmina ferro/aço; quente; l>=60cm; não enrolado; 
4.75<=e<=10mm

Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e a 
pecuária, exceto para irrigação

Pneumáticos novos de borracha, para automóveis de passa-
geiro

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários

Alto-falante único montado no seu próprio receptáculo Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários

Outras lâminas de ferro/aço; l<6dm; quente; não folheados etc.
Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não 
especificados anteriormente

Outros laminados de aço inox. a frio, l<600mm
Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não 
especificados anteriormente

Mistura de isômeros de diisocianatos de tolueno Fabricação de colchões

Elaboração dos autores.

(Continuação)


