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RESUMO  

  

O presente artigo tem à finalidade de explanar sobre o Dumping que, segundo 

o acordo antidumping, da Organização Mundial do Comércio, resume-se na 

exportação de um produto por valor inferior ao preço que ele normalmente seria 

vendido no mercado exportador. Por ser conceituada como uma prática desleal de 

comércio, são aplicadas medidas pacificadoras, denominadas direitos antidumping. 

Por consequência de tais medidas, exportares procuram maneiras de se defender 

por meio de uma prática injusta intitulada circunvenção. Para cada tipo de 

circunvenção há uma medida contraposta a fim de proteger e pôr fim aos danos 

referentes ao objeto do dumping.   

  

INTRODUÇÃO  

  

Sabe-se que, num mundo tão globalizado como o que vivemos hoje, precisa-

se da interação social e comercial, em que concorrências entre estados crescem a 

cada dia e a receita de cada um é o que faz o mundo girar.  

A princípio, para abordarmos o tema dumping, que lida diretamente com os 

ambientes econômico, jurídico e comercial, analisamos como o comércio 

internacional age entre si.  

No cenário internacional, vê-se cada vez mais diversos tipos de empresas e 

de todos os portes querendo viabilizar produtos para o exterior, afora as 

multinacionais que estão ganhando cada vez mais espaço em países emergentes, o 

que faz parte do desenvolvimento econômico do país, porém, todas essas formas de 

inclusão no comércio internacional geram concorrências e principalmente o foco de 

domínio de um determinado segmento, onde muitas vezes ocorrem danos não 

somente às empresas concorrentes, ao mercado nacional (BARROS, 2004).  

Países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, para incluir-se no 

comércio internacional, liberou seu mercado em meados da década de 1990, e logo 

pôde sentir não só modernização/globalização, de um modo geral, como as 

consequências dessa abertura, que causaram danos e muitas vezes a falência de 

algumas pequenas empresas, no seu mercado atrasado. Esta ferida causada ao 



mercado nacional, com a entrada crescente, concorrente e muitas das vezes desleal, 

é conhecida como Dumping (MARTINS, 2011).  

 

OBJETIVOS  

  

Temos por objetivo neste artigo abordar o Dumping, entendendo melhor 

quando e por que há ocorrência dele e suas consequências.   

Precisa-se, de fato, encontrar soluções para esta concorrência desleal, 

analisando quais são os processos assistidos pela Secretaria de Comércio Exterior 

(Secex) para tomar decisões antidumping, visto que não apenas o comércio 

internacional volta a se estabilizar de forma coerente, como as empresas 

prejudicadas.  

Após entendimento geral do tema, será abordado um estudo de caso; por 

meio dele, analisar-se-á uma medida contra antidumping. De certa forma, esta ação 

conhecida como circunvenção, é um respaldo dos exportadores como desvio de 

processo, muito utilizado e um tanto desconhecido; caracterizando-se uma ação 

desleal como o Dumping.   

  

METODOLOGIA  

    

Neste artigo será utilizada a pesquisa bibliográfica (Livros, revistas, artigos, 

dissertações, teses e sites), bem como a pesquisa exploratória e descritiva utilizando 

a base de dados da CAMEX.  

  

DESENVOLVIMENTO  

 

O Dumping é conhecido como uma prática desleal de comércio, condenado 

pelo artigo VI do GATT (incorporado à OMC). O preço do produto importado é por 

sua vez menor do que o custo de produção no mercado nacional.  

(WOLFFENBÜTTEL, 2006)  

Para que o dumping seja suprimido, é necessário que direitos antidumpings 

sejam adotados a fim de proteger a indústria doméstica. Contudo, antes de aplicar 



tais direitos, o caso é avaliado pelo DECOM, e logo são constatados prejuízos 

oriundos de dumping, a SECEX entra com o processo (PORTAL DA INDÚSTRIA,  

2014).  

Apesar do uso da medida antidumping, um tema que se refere a desviar 

investigação antidumping tem se tornado cada vez mais comentado nas 

circunstâncias internacionais: circunvenção.  

  

RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Logo, circunvenção pode determinar modificações nos fluxos comerciais, com 

a finalidade de impedir a arrecadação dos direitos antidumpings e a frustração das 

investigações resultam na mesma. Trata-se de uma ação desleal - não deve ser 

confundida com estratégia comercial ou motivações econômicas, pois a 

circunvenção está ligada ao processo de antidumping, diferentemente da técnica 

citada. (SENSÊVE, 2013).  

Partindo do tema depara-se com tipos de circunvenção e logo, assuntos 

ligados ao seu combate.  

 Deste modo é considerável que todos os atos desonestos sejam explanados, 

viabilizando soluções cabíveis com o interesse de atenuar o problema. (SENSÊVE,  

2013)  

  

FONTES CONSULTADAS  

  

BARROS, M. C. M. Antidumping e Protecionismo. São Paulo: Aduaneiras, 2004. 
MARTINS, E. M. O; MELLO, L. M. Da concorrência desleal: o "dumping" e 
globalização. Publicado no portal do E-governo. Santa Catarina, mar. 2011.  
PORTAL  DA  INDÚSTRIA.  Cartilha  Antidumping.  Disponível  em:  

<http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-
eestatisticas/publicacoes/2014/02/1,32157/cartilha-antidumping.html> Acesso em 17 
de agosto de 2015.  
WOLFFENBÜTTEL, A. O que é? - Dumping. Publicado no IPEA. São Paulo, jan.  

2006.  

SENSÊVE, B. C. A Efetividade das medidas antidumping: A circuvenção. 
Monografia da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília - FD/UNB, Brasília, 
jul. 2013.  

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/publicacoes/2014/02/1,32157/cartilha-antidumping.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/publicacoes/2014/02/1,32157/cartilha-antidumping.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/publicacoes/2014/02/1,32157/cartilha-antidumping.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/publicacoes/2014/02/1,32157/cartilha-antidumping.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/publicacoes/2014/02/1,32157/cartilha-antidumping.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/publicacoes/2014/02/1,32157/cartilha-antidumping.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/publicacoes/2014/02/1,32157/cartilha-antidumping.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/publicacoes/2014/02/1,32157/cartilha-antidumping.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/publicacoes/2014/02/1,32157/cartilha-antidumping.html

