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9d. DEPARTAMENTO DE DEFESA COMERCIAL (DECON) 

 
 
1 - Definição: O DECON um órgão do Ministério da Indústria e do Comércio,  
criado em maio de 1995, e encarregado da defender  as exportações brasileiras 
contra políticas de  anti-dumping, subsídios e salva-guardas, e/ou adotar tais 
políticas internamente no país, visando proteger o mercado nacional, tendo como 
base os acordos celebrados sob a égide da Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e/ou as negociações no âmbito do Mercosul e ALCA. 
 
2 - Competência: Ao Decon compete: 

I - examinar a procedência e o mérito de petições de abertura de investigações 
de dumping, de subsídios e de salvaguardas, com vistas à defesa da produção 
doméstica; 

II - propor a abertura e conduzir investigações para a aplicação de medidas 
antidumping, compensatórias e de salvaguardas; 

III - recomendar a aplicação das medidas de defesa comercial previstas nos 
correspondentes Acordos da Organização Mundial do Comércio - OMC; 

IV - acompanhar as discussões relativas às normas e à aplicação dos Acordos 
de defesa comercial junto à OMC; 

V - participar em negociações internacionais relativas à defesa comercial; e 

VI - acompanhar as investigações de defesa comercial abertas por terceiros 
países contra exportações brasileiras e prestar assistência à defesa do 
exportador, em articulação com outros órgãos governamentais e com o setor 
privado.  
 
3 - Estrutura:  O DECON é composto das seguintes coordenações: 
 
a) Coordenação-Geral de Apoio ao Exportador, Negociações e Normas; 
b) Coordenação-Geral de Produtos Agropecuários 
c) Coordenação-Geral de Metais e Produtos Acabados 
 
 
 



 
 
4 - DEFESA COMERCIAL : 

 
1. Abertura Comercial 
As decisões da Rodada Uruguai, implementadas no final de 1994, indicaram o 
interesse da comunidade internacional em fortalecer o multi-lateralismo e o 
liberalismo comercial mediante redução de barreiras alfandegárias e não 
alfandegárias.  
 
No Brasil, a abertura comercial teve início  em 1990, foi  praticamente concluída 
no segundo semestre de 1994 mediante redução geral das tarifas alfandegárias, 
a eliminação dos controles administrativos, desregulamentação das operações de 
comércio exterior,  e  implantação da Tarifa Externa Comum – TEC. 
 
2. Conseqüências da abertura 
O resultado das medidas de abertura comercial é visível no crescimento verificado 
nas importações, desde 1994, e na conseqüente melhoria da competitividade dos 
produtos nacionais, em decorência da exposição da indústria doméstica à 
concorrência externa, mediante obtenção de ganhos de qualidade e de 
produtividade, com reflexos na queda do nível geral de preços e no bem-estar da 
população. 
 
3. Práticas Desleais 
Entretanto, a consolidação desses benefícios exige  atenção constante quanto às 
condições em que os produtos brasileiros são tratados no estrangeiro ou ou em 
que produtos estrangeiros entram no país, já que eventuais práticas desleais de 
comércio poderiam causar efeitos danosos à economia nacional. 
 
4. Medidas de Defesa Comercial 
As medidas de defesa comercial utilizadas sob a égide dos acordos da OMC 
consistem  das medidas de antidumping, direitos compensatórios e salvaguardas, 
que são muito utilizadas por países desenvolvidos como os Estados Unidos da 
América, a União Européia, o Canadá e Austrália para proteger seus mercados 
externos contra as práticas desleais supostamente adotadas por parceiros 
comerciais . No Brasil, tais instrumentos ainda são pouco conhecidos, mas estão 
sendo estudados e implementados através do Departamento de Defesa Comercial 
do Ministério da Indústria e do Comercio, mediante exame das condições 
referentes a cada produto ou indústria. 
 
5. Mecanismo de Solução de Controvérsias 
A criação da OMC institucionalizou as relações comerciais internacionalmente, 
facilitando a implementação e a operação dos acordos da Rodada Uruguai e 
introduzindo a obrigatoriedade de todos os membros aderirem aos acordos 
firmados como um conjunto não dissociável. O poder disciplinatório do Organismo 
sobre os países signatários, por meio do  Conselho de Solução de 



Controvérsias, tem por objetivo impor sanções aos infratores das regras de 
comércio exterior e promover  uma nova ordem, onde todos os signatários tenham 
de  cumprir os códigos e as condutas acordados internacionalmente. 
 
6.  Defesa Comercial no Brasil 
A defesa comercial é a fórmula moderna de acompanhar e interferir nas 
importações, protegendo o mercado nacional contra práticas desleais. Não é uma 
exceção ao processo de abertura, mas a sua garantia de realização. 
 
As práticas de dumping e subsídios são consideradas desleais de modo que a 
reação a esse tipo de comércio constitui-se legítima defesa. A imposição de 
direitos antidumping ou compensatórios atinge somente o transgressor, sendo seu  
objetivo apenas neutralizar o dano que a produção doméstica pode sofrer em 
decorrência de tais práticas danosas. 
 
As salvaguardas são medidas temporárias de restrição às importações que 
buscam atenuar o custo de ajustamento das indústrias nacionais diante de surtos 
de importação que estejam desestruturando o mercado interno. Pode-se 
temporariamente restringir tais compras, desde que o setor envolvido assuma 
compromisso de reestruturação competitiva e que seja dada compensação aos 
parceiros comerciais prejudicados. 
 
7. Processo de Defesa 
A utilização do mecanismo de defesa comercial envolve um processo meticuloso. 
Inicia-se com uma investigação ampla, de que participam todas as partes 
interessadas, sendo os dados e informações conferidos e opiniões confrontadas, 
antes que se possa impor um direito antidumping ou compensatório, ou aplicar 
uma salvaguarda. Nos casos de práticas desleais de comércio, a investigação 
deve comprovar a existência de dumping ou de subsídios, de dano à produção 
doméstica e de nexo causal entre ambos. Para a utilização das salvaguardas 
deve-se constatar grave dano causado por importações crescentes. 
Em qualquer caso, as conclusões devem constar de um parecer, onde todos os 
procedimentos previstos pelas regras da OMC tenham sido contemplados. As 
decisões têm que ser levadas ao conhecimento público através de ato subscrito 
pelas autoridades competentes e o País, caso questionado internacionalmente, 
terá que aceitar pedidos de consultas e, eventualmente, defender sua posição em 
panels na OMC. 
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