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1. PRODUTO OBJETO DA INVESTIGAÇÃO

1. A Circular SECEX nº 9, de 14 de março de 2012
salvaguarda às importações brasileiras de vinhos finos ou vinhos de mesa de 
classificados no item 2204.21.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Conforme exposto 
na petição da indústria doméstica, para ser classificado nesta categoria é necessário que o vinho seja 
elaborado exclusivamente com uvas da espécie 
tinto ou rosado e, quanto ao teor de açúcares totais (g/l de glicose), ser seco (com até 5 g/l), meio 
seco (de 6g/l até 20 g/l), doce ou suave (com mais de 20g/l).

2. No entanto, apesar de circunscrever o pro
peticionários, contraditoriamente, forneceram dados de importação de todos os produtos 
classificados na referida NCM. Esta última, importa ressaltar, inclui 
espumantes, espumosos e tipo c
tenha sido impedida por adição de álcool e que sejam mantidos em recipientes de capacidade não 
superior a 2 (dois) litros. Em outras palavras, os peticionários compararam dados de produtos com 
delimitação mais restrita (vinhos domésticos de
mais abrangente (vinhos importados produzidos a partir de uvas 
ou americanas). A disparidade entre os produtos comparados é ainda di
domésticos em qualquer quantidade terem sido comparados com vinhos importados engarrafados, 
de até 2 litros. 

Tabela 01

22.04 Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcoo
20.09. 

2204.10 -Vinhos espumantes e vinhos espumosos

2204.10.10 Tipo champanha (“champagne”)

2204.10.90 Outros 

2204.2 -Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por 

2204.21.00 --Em recipientes de capacidade não superior a 2 litros

2204.29 --Outros  

2204.29.1 Vinhos 

2204.29.11 Em recipientes de capacidade não superior a 5 litros

2204.29.19 Outros 

2204.29.20 Mostos 

2204.30.00 -Outros mostos de uvas 

Fonte: MDIC. 

3. Tal discrepância entre a delimitação dos produtos comparados inequivocamente 
compromete a correção e a congruência das análises feitas pela indústria doméstica em sua 
petição. Não se pode, por exemplo, determinar a participação das importações no consumo 
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OBJETO DA INVESTIGAÇÃO 

de 14 de março de 2012, dá início à investigação para aplicação de 
salvaguarda às importações brasileiras de vinhos finos ou vinhos de mesa de viníferas
classificados no item 2204.21.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Conforme exposto 
na petição da indústria doméstica, para ser classificado nesta categoria é necessário que o vinho seja 
elaborado exclusivamente com uvas da espécie vitis vinífera, podendo, quanto ao tipo, ser branco, 
tinto ou rosado e, quanto ao teor de açúcares totais (g/l de glicose), ser seco (com até 5 g/l), meio 
seco (de 6g/l até 20 g/l), doce ou suave (com mais de 20g/l). 

No entanto, apesar de circunscrever o produto investigado aos vinhos de
peticionários, contraditoriamente, forneceram dados de importação de todos os produtos 
classificados na referida NCM. Esta última, importa ressaltar, inclui – com exceção de vinhos 
espumantes, espumosos e tipo champanha – todos os vinhos de uvas frescas, cuja fermentação 
tenha sido impedida por adição de álcool e que sejam mantidos em recipientes de capacidade não 
superior a 2 (dois) litros. Em outras palavras, os peticionários compararam dados de produtos com 

limitação mais restrita (vinhos domésticos de viníferas) com dados de produtos com delimitação 
mais abrangente (vinhos importados produzidos a partir de uvas viníferas 

). A disparidade entre os produtos comparados é ainda distorcida pelo fato de vinhos 
domésticos em qualquer quantidade terem sido comparados com vinhos importados engarrafados, 

Tabela 01: Descrições da posição 22.04 da NCM 

Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição 

Vinhos espumantes e vinhos espumosos 

Tipo champanha (“champagne”) 

Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por 

Em recipientes de capacidade não superior a 2 litros 

Em recipientes de capacidade não superior a 5 litros 

 

Tal discrepância entre a delimitação dos produtos comparados inequivocamente 
congruência das análises feitas pela indústria doméstica em sua 

. Não se pode, por exemplo, determinar a participação das importações no consumo 
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dá início à investigação para aplicação de 
viníferas, comumente 

classificados no item 2204.21.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Conforme exposto 
na petição da indústria doméstica, para ser classificado nesta categoria é necessário que o vinho seja 

, podendo, quanto ao tipo, ser branco, 
tinto ou rosado e, quanto ao teor de açúcares totais (g/l de glicose), ser seco (com até 5 g/l), meio 

duto investigado aos vinhos de viníferas, os 
peticionários, contraditoriamente, forneceram dados de importação de todos os produtos 

com exceção de vinhos 
todos os vinhos de uvas frescas, cuja fermentação 

tenha sido impedida por adição de álcool e que sejam mantidos em recipientes de capacidade não 
superior a 2 (dois) litros. Em outras palavras, os peticionários compararam dados de produtos com 

) com dados de produtos com delimitação 
 e de uvas híbridas 

storcida pelo fato de vinhos 
domésticos em qualquer quantidade terem sido comparados com vinhos importados engarrafados, 

l; mostos de uvas, excluídos os da posição 

Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool: 

Tal discrepância entre a delimitação dos produtos comparados inequivocamente 
congruência das análises feitas pela indústria doméstica em sua 

. Não se pode, por exemplo, determinar a participação das importações no consumo 
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nacional aparente ou sua representatividade em relação à produção nacional, quando a delimitação 
destes produtos importados não corresponde à delimitação dos produtos produzid
doméstica.  

4. Nota-se, portanto, que o simples fato de tais delimitações induzirem a erro a análise do 
DECOM já torna necessária a alteração da definição do produto investigado. Isto é, a distorção 
gerada pela comparação de produtos com 
inclusão, no escopo da investigação, dos demais tipos de vinho
assim seria coerente a comparação entre o produto doméstico 

5. Entretanto, a necessidade
motivo acima exposto, mas também na própria definição de “produto diretamente concorrente” 
estabelecida pela jurisprudência da Organização Mundial do Comércio
definição jaz no próprio artigo 4.1.c) do Acordo sobre Salvaguardas da OMC, o qual estabelece que:

“para fins de determinação da existência de prejuízo ou de ameaça de 
prejuízo entender
dos bens similares ou dir
território de um Membro ou aqueles cuja produção conjunta de bens 
similares ou diretamente concorrentes constitua uma proporção 
substancial da produção nacional de tais bens.

6. Isto é, a própria indústria doméstica deve ser delimitada com base na similaridade ou 
concorrência dos bens considerados. Neste sentido, o Órgão de 
caso Estados Unidos – Tecidos de algodão

“Las características de 
atribuyen al producto nacional con el fin de garantizar que la rama de 
producción nacional es la rama pertinente en relación con el producto 
importado

7. De acordo com a petição da indústria domés
importado na medida em que ambos são produzidos a partir de uvas 
características semelhantes e destinam
embalagens semelhantes. 

8. Não se nega aqui que estes produtos se enquadrem de fato como “produtos similares ou 
diretamente concorrentes”. O que se questiona é se esta definição não é demasiado restritiva, na 
medida em que excluiria produtos que, ainda que não absolutamente idênt
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nacional aparente ou sua representatividade em relação à produção nacional, quando a delimitação 
destes produtos importados não corresponde à delimitação dos produtos produzid

se, portanto, que o simples fato de tais delimitações induzirem a erro a análise do 
DECOM já torna necessária a alteração da definição do produto investigado. Isto é, a distorção 
gerada pela comparação de produtos com delimitações distintas por si só exige que seja realizada a 
inclusão, no escopo da investigação, dos demais tipos de vinho sob a NCM 2204.21.00. Apenas 
assim seria coerente a comparação entre o produto doméstico e o importado.  

Entretanto, a necessidade de alteração da definição do produto reside não apenas no 
motivo acima exposto, mas também na própria definição de “produto diretamente concorrente” 
estabelecida pela jurisprudência da Organização Mundial do Comércio (OMC). A relevância de tal 

az no próprio artigo 4.1.c) do Acordo sobre Salvaguardas da OMC, o qual estabelece que:

para fins de determinação da existência de prejuízo ou de ameaça de 
prejuízo entender-se-á por 'indústria nacional' o conjunto dos produtores 

bens similares ou diretamente concorrentes que operem dentro do 
território de um Membro ou aqueles cuja produção conjunta de bens 
similares ou diretamente concorrentes constitua uma proporção 
substancial da produção nacional de tais bens.” (grifou-

Isto é, a própria indústria doméstica deve ser delimitada com base na similaridade ou 
concorrência dos bens considerados. Neste sentido, o Órgão de Apelação da OMC determinou no 

Tecidos de algodão: 

Las características de ‘similares’ y ‘directamente competidores
atribuyen al producto nacional con el fin de garantizar que la rama de 
producción nacional es la rama pertinente en relación con el producto 
importado.”( WT/DS192/AB/R, par. 95) 

De acordo com a petição da indústria doméstica, o produto por ela produzido é similiar ao 
importado na medida em que ambos são produzidos a partir de uvas vitis vinífera
características semelhantes e destinam-se ao mesmo mercado, sendo inclusive comercializados em 

Não se nega aqui que estes produtos se enquadrem de fato como “produtos similares ou 
O que se questiona é se esta definição não é demasiado restritiva, na 

medida em que excluiria produtos que, ainda que não absolutamente idênticos, concorreriam entre 
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nacional aparente ou sua representatividade em relação à produção nacional, quando a delimitação 
destes produtos importados não corresponde à delimitação dos produtos produzidos pela indústria 

se, portanto, que o simples fato de tais delimitações induzirem a erro a análise do 
DECOM já torna necessária a alteração da definição do produto investigado. Isto é, a distorção 

exige que seja realizada a 
sob a NCM 2204.21.00. Apenas 

de alteração da definição do produto reside não apenas no 
motivo acima exposto, mas também na própria definição de “produto diretamente concorrente” 

. A relevância de tal 
az no próprio artigo 4.1.c) do Acordo sobre Salvaguardas da OMC, o qual estabelece que: 

para fins de determinação da existência de prejuízo ou de ameaça de 
o conjunto dos produtores 

que operem dentro do 
território de um Membro ou aqueles cuja produção conjunta de bens 
similares ou diretamente concorrentes constitua uma proporção 

-se) 

Isto é, a própria indústria doméstica deve ser delimitada com base na similaridade ou 
pelação da OMC determinou no 

directamente competidores’ se 
atribuyen al producto nacional con el fin de garantizar que la rama de 
producción nacional es la rama pertinente en relación con el producto 

o produto por ela produzido é similiar ao 
vitis vinífera, possuem 

se ao mesmo mercado, sendo inclusive comercializados em 

Não se nega aqui que estes produtos se enquadrem de fato como “produtos similares ou 
O que se questiona é se esta definição não é demasiado restritiva, na 

icos, concorreriam entre 
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si. Para responder a tal questionamento, há que se atentar para o sentido de “concorrente”, o qual é 
estabelecido pelo já mencionado caso:

“Con arreglo al sentido corriente del término "competidores", 
productos están en una rel
comercialmente intercambiables o se ofrecen como medios alternativos 
de satisfacer la misma demanda de los consumidores en el mercado.
"Competidor" designa una característica atribuida a un producto y alude a 
la capacidad de
como en una situación futura.

9. Nota-se, portanto, a necessidade de se verificar se, além dos vinhos de 
pela indústria doméstica, outros produtos não teriam de ser incluídos no escopo da investigação, na 
medida em que também concorreriam com os referidos produtos. Em face da deliberação do 
de Apelação da OMC acima transcrita, deve
existência da concorrência entre dois bens não se restringe à consideração da quantidade de 
características físicas em comum que possuem. Ela deve necessariamente também avaliar se e em 
que medida os produtos em ques
satisfazer a mesma demanda do consumidor.

10. Ora, no caso em análise, não se pode dizer que os vinhos de 
distinto dos vinhos de uvas americanas ou híbridas meramen
prima a partir da qual são produzidos não é idêntica. Apesar de existirem diferenças entre estes 
produtos, elas não impedem a concorrência entre eles. O vinho produzido a partir de 
vinho produzido a partir dos demais tipos de uvas são usados nos mesmos contextos, têm utilização 
idêntica.  

11. O vinho feito a partir de uvas americanas ou híbridas é tradicionalmente referido como 
vinho de mesa, pois historicamente servia para acompanhar as refeições, uma vez 
prima é mais comum. Porém, com a produção global de grandes quantidades de vinho feitos com 
uvas viníferas, tal vinho passou a desempenhar, precipuamente, a mesma função do vinho feito a 
partir de uvas americanas ou híbridas.

12. Ao uso comum e intercambiável, soma
produto em comento, não se atentar para se a uva que deu origem ao vinho é 
americana. Fatores como preferência por sabor adocicado, conhecimento da marca e custo
benefício são fundamentais na escolha entre um vinho e outro. 
finos (produzidos a partir de viníferas
mesa comuns (feitos a partir de uvas americanas ou híbridas).
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si. Para responder a tal questionamento, há que se atentar para o sentido de “concorrente”, o qual é 
estabelecido pelo já mencionado caso: 

Con arreglo al sentido corriente del término "competidores", 
productos están en una relación de competencia cuando son 
comercialmente intercambiables o se ofrecen como medios alternativos 
de satisfacer la misma demanda de los consumidores en el mercado.
"Competidor" designa una característica atribuida a un producto y alude a 
la capacidad de un producto para competir tanto en una situación presente 
como en una situación futura.” (WT/DS192/AB/R, par. 96, grifo

se, portanto, a necessidade de se verificar se, além dos vinhos de 
pela indústria doméstica, outros produtos não teriam de ser incluídos no escopo da investigação, na 
medida em que também concorreriam com os referidos produtos. Em face da deliberação do 

pelação da OMC acima transcrita, deve-se ressaltar, mais uma vez, que a determinação da 
existência da concorrência entre dois bens não se restringe à consideração da quantidade de 
características físicas em comum que possuem. Ela deve necessariamente também avaliar se e em 
que medida os produtos em questão são intercambiáveis ou servem como meios alternativos para 
satisfazer a mesma demanda do consumidor. 

Ora, no caso em análise, não se pode dizer que os vinhos de víniferas compõem um mercado 
distinto dos vinhos de uvas americanas ou híbridas meramente com base no fato de que a matéria
prima a partir da qual são produzidos não é idêntica. Apesar de existirem diferenças entre estes 
produtos, elas não impedem a concorrência entre eles. O vinho produzido a partir de 

dos demais tipos de uvas são usados nos mesmos contextos, têm utilização 

O vinho feito a partir de uvas americanas ou híbridas é tradicionalmente referido como 
vinho de mesa, pois historicamente servia para acompanhar as refeições, uma vez 
prima é mais comum. Porém, com a produção global de grandes quantidades de vinho feitos com 

, tal vinho passou a desempenhar, precipuamente, a mesma função do vinho feito a 
partir de uvas americanas ou híbridas.  

mum e intercambiável, soma-se o fato de o consumidor médio, ao adquirir o 
produto em comento, não se atentar para se a uva que deu origem ao vinho é 
americana. Fatores como preferência por sabor adocicado, conhecimento da marca e custo

nefício são fundamentais na escolha entre um vinho e outro. É natural, por exemplo, que vinhos 
viníferas) com preços mais acessíveis concorram com os vinhos de 

a partir de uvas americanas ou híbridas). 
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si. Para responder a tal questionamento, há que se atentar para o sentido de “concorrente”, o qual é 

Con arreglo al sentido corriente del término "competidores", dos 
ación de competencia cuando son 

comercialmente intercambiables o se ofrecen como medios alternativos 
de satisfacer la misma demanda de los consumidores en el mercado. 
"Competidor" designa una característica atribuida a un producto y alude a 

un producto para competir tanto en una situación presente 
” (WT/DS192/AB/R, par. 96, grifou-se) 

se, portanto, a necessidade de se verificar se, além dos vinhos de viníferas apontados 
pela indústria doméstica, outros produtos não teriam de ser incluídos no escopo da investigação, na 
medida em que também concorreriam com os referidos produtos. Em face da deliberação do Órgão 

ar, mais uma vez, que a determinação da 
existência da concorrência entre dois bens não se restringe à consideração da quantidade de 
características físicas em comum que possuem. Ela deve necessariamente também avaliar se e em 

tão são intercambiáveis ou servem como meios alternativos para 

compõem um mercado 
te com base no fato de que a matéria-

prima a partir da qual são produzidos não é idêntica. Apesar de existirem diferenças entre estes 
produtos, elas não impedem a concorrência entre eles. O vinho produzido a partir de viníferas e o 

dos demais tipos de uvas são usados nos mesmos contextos, têm utilização 

O vinho feito a partir de uvas americanas ou híbridas é tradicionalmente referido como 
vinho de mesa, pois historicamente servia para acompanhar as refeições, uma vez que sua matéria-
prima é mais comum. Porém, com a produção global de grandes quantidades de vinho feitos com 

, tal vinho passou a desempenhar, precipuamente, a mesma função do vinho feito a 

se o fato de o consumidor médio, ao adquirir o 
produto em comento, não se atentar para se a uva que deu origem ao vinho é vitis vinífera ou 
americana. Fatores como preferência por sabor adocicado, conhecimento da marca e custo-

É natural, por exemplo, que vinhos 
) com preços mais acessíveis concorram com os vinhos de 
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13. Basear a distinção – para fins de aplicação de uma medida de salvaguarda
outro simplesmente no fato de a matéria
distinguir um produto e outro com base no simples fato de o processo p
serem distintos. Neste sentido, importa notar que no caso 
Órgão de Apelação determinou que:

“[…] en el Acuerdo sobre Salvaguardias la determinación de la "rama de 
producción nacional" se basa en
directamente competidores".
de los productos, y que éstos sean "similares o directamente 
competidores", y no los procesos de producción de esos productos
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, par. 94, 

14. Uma vez que o vinho de 
pode – a despeito de algumas diferenças 
Restringir o produto objeto da investigação a apenas os vinhos produzidos a partir de 
significa selecionar uma porção limitada de um produto mais abrangente, com vistas a estabelecer o 
objeto da medida de salvaguarda. Isto, por sua vez, nada mais é do que desrespeit
da OMC, a qual estabelece, no caso 

“El texto del 
la rama de producción nacional ha de definirse por referencia a los 
"productos" que sean "similares o directamente competidores" respecto al 
producto importado.
permita definir a la rama de producción nacional sobre la base de una 
porción limitada de estos productos.
directamente competidor con respecto al producto importado, ese 
producto debe ser considerado para efectos de la definición de la rama de 
producción nacional.
artículo 4.1 c) del Acuerdo s
contexto, el artículo 4.1 a).”
WT/DS418/R, par. 7.191, 

15. Diante do fato de que os dados, apresentados
importado e sobre o similar doméstico
delimitações de produtos, é forçosa a alteração do objeto da investigação, com vistas a tornar 
compatíveis as comparações necessárias à análise do caso. A exigência de que tal
realizada é ainda reforçada pelo fato de
produzidos a partir de uvas americanas ou híbridas 
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para fins de aplicação de uma medida de salvaguarda
outro simplesmente no fato de a matéria-prima que lhes deu origem não ser idêntica é análogo a 
distinguir um produto e outro com base no simples fato de o processo produtivo destes últimos 
serem distintos. Neste sentido, importa notar que no caso Estados Unidos – Carne de carneiro

determinou que: 

en el Acuerdo sobre Salvaguardias la determinación de la "rama de 
producción nacional" se basa en los "productores de productos similares o 
directamente competidores". Así pues, lo importante es la determinación 
de los productos, y que éstos sean "similares o directamente 
competidores", y no los procesos de producción de esos productos
WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, par. 94, grifou-se) 

Uma vez que o vinho de viníferas e o vinho de uvas americanas concorrerem entre si, não se 
a despeito de algumas diferenças – excluir estes últimos do escopo da investigação. 

objeto da investigação a apenas os vinhos produzidos a partir de 
significa selecionar uma porção limitada de um produto mais abrangente, com vistas a estabelecer o 
objeto da medida de salvaguarda. Isto, por sua vez, nada mais é do que desrespeit
da OMC, a qual estabelece, no caso República Dominicana – Sacos de polipropileno

El texto del artículo 4.1 c) del Acuerdo sobre Salvaguardias establece que 
la rama de producción nacional ha de definirse por referencia a los 

uctos" que sean "similares o directamente competidores" respecto al 
producto importado. No hay nada en el texto de esta disposición que 
permita definir a la rama de producción nacional sobre la base de una 
porción limitada de estos productos. Si un product
directamente competidor con respecto al producto importado, ese 
producto debe ser considerado para efectos de la definición de la rama de 
producción nacional. Este entendimiento se ve respaldado cuando se lee el 
artículo 4.1 c) del Acuerdo sobre Salvaguardias teniendo en cuenta, como
contexto, el artículo 4.1 a).” (WT/DS415/R, WT/DS416/R, WT/DS417/R, 
WT/DS418/R, par. 7.191, grifou-se) 

Diante do fato de que os dados, apresentados pelos peticionários, sobre o 
doméstico, dizem respeito, conforme exposto inicialmente, 

delimitações de produtos, é forçosa a alteração do objeto da investigação, com vistas a tornar 
compatíveis as comparações necessárias à análise do caso. A exigência de que tal
realizada é ainda reforçada pelo fato de os vinhos produzidos a partir de viníferas
produzidos a partir de uvas americanas ou híbridas i) possuírem, ainda que não em todos os 
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para fins de aplicação de uma medida de salvaguarda – de um produto e 
prima que lhes deu origem não ser idêntica é análogo a 

rodutivo destes últimos 
Carne de carneiro, o 

en el Acuerdo sobre Salvaguardias la determinación de la "rama de 
los "productores de productos similares o 

lo importante es la determinación 
de los productos, y que éstos sean "similares o directamente 
competidores", y no los procesos de producción de esos productos.” 

 

e o vinho de uvas americanas concorrerem entre si, não se 
excluir estes últimos do escopo da investigação. 

objeto da investigação a apenas os vinhos produzidos a partir de viníferas 
significa selecionar uma porção limitada de um produto mais abrangente, com vistas a estabelecer o 
objeto da medida de salvaguarda. Isto, por sua vez, nada mais é do que desrespeitar a jurisprudência 

Sacos de polipropileno, que: 

del Acuerdo sobre Salvaguardias establece que 
la rama de producción nacional ha de definirse por referencia a los 

uctos" que sean "similares o directamente competidores" respecto al 
No hay nada en el texto de esta disposición que 

permita definir a la rama de producción nacional sobre la base de una 
Si un producto es similar o 

directamente competidor con respecto al producto importado, ese 
producto debe ser considerado para efectos de la definición de la rama de 

Este entendimiento se ve respaldado cuando se lee el 
obre Salvaguardias teniendo en cuenta, como 

(WT/DS415/R, WT/DS416/R, WT/DS417/R, 

pelos peticionários, sobre o produto 
, conforme exposto inicialmente, a diferentes 

delimitações de produtos, é forçosa a alteração do objeto da investigação, com vistas a tornar 
compatíveis as comparações necessárias à análise do caso. A exigência de que tal alteração seja 

viníferas e os vinhos 
em, ainda que não em todos os 
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aspectos, características e composições semelhantes;
e iii) serem intercambiáveis. Conclui
modo que este abranja não apenas os vinhos produzidos a partir de 
demais vinhos classificados na NCM

 

2. AUMENTO DAS IMPORTAÇÕES

2.1. Aspectos metodológicos 

2.1.1. Exigências da legislação 

16. O aumento das importações é a primeira das condições para aplicação de medidas de 
salvaguarda, e sua previsão está no próprio texto do Acordo sobre Salvaguardas. Conforme se 
observa da leitura do art. 2.1, deve
quantidades tais, seja em termos absolutos seja em proporção à produção nacional, e ocorram em 
condições tais (...)". O texto do Decreto nº 1.488/95, que regulamente os procedimentos para 
aplicação de medidas de salvaguarda no Brasil, reproduz as 
Salvaguardas. Merecem destaque, nesse sentido, os seguintes dispositivos

“Art. 1º Poderão ser aplicadas medidas de salvaguarda a um produto se de 
uma investigação resultar a constatação, de acordo com as
previstas neste regulamento, de que as importações desse produto 
aumentaram em tais quantidades, em termos absolutos ou em relação à 
produção nacional, e em tais condições que causem ou ameacem causar 
prejuízo grave à indústria doméstica de be
concorrentes.

Art. 7º A investigação para a determinação de prejuízo grave ou ameaça de 
prejuízo grave decorrente do aumento das importações de determinado 
produto deverá levar em conta todos os fatores objetivos e quantificávei
relacionados à situação da indústria doméstica afetada, particularmente os 
seguintes: 

I - o volume e a taxa de crescimento das importações do produto, em 
termos absolutos e relativos; 

II - a parcela do mercado interno absorvida por importações crescent

(...).” 
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aspectos, características e composições semelhantes; ii) que cumprirem os mesmos usos e funções; 
intercambiáveis. Conclui-se, portanto, que há que se ampliar o escopo da investigação de 

não apenas os vinhos produzidos a partir de viníferas
sificados na NCM 2204.21.00. 

AUMENTO DAS IMPORTAÇÕES 

O aumento das importações é a primeira das condições para aplicação de medidas de 
salvaguarda, e sua previsão está no próprio texto do Acordo sobre Salvaguardas. Conforme se 
observa da leitura do art. 2.1, deve-se demonstrar que as importações "tenham aume
quantidades tais, seja em termos absolutos seja em proporção à produção nacional, e ocorram em 
condições tais (...)". O texto do Decreto nº 1.488/95, que regulamente os procedimentos para 
aplicação de medidas de salvaguarda no Brasil, reproduz as exigências do Acordo sobre 

Merecem destaque, nesse sentido, os seguintes dispositivos da legislação brasileira

Art. 1º Poderão ser aplicadas medidas de salvaguarda a um produto se de 
uma investigação resultar a constatação, de acordo com as
previstas neste regulamento, de que as importações desse produto 
aumentaram em tais quantidades, em termos absolutos ou em relação à 
produção nacional, e em tais condições que causem ou ameacem causar 
prejuízo grave à indústria doméstica de bens similares ou diretamente 
concorrentes. 

Art. 7º A investigação para a determinação de prejuízo grave ou ameaça de 
prejuízo grave decorrente do aumento das importações de determinado 
produto deverá levar em conta todos os fatores objetivos e quantificávei
relacionados à situação da indústria doméstica afetada, particularmente os 
seguintes:  

o volume e a taxa de crescimento das importações do produto, em 
termos absolutos e relativos;  

a parcela do mercado interno absorvida por importações crescent
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em os mesmos usos e funções; 
há que se ampliar o escopo da investigação de 

viníferas, como também os 

O aumento das importações é a primeira das condições para aplicação de medidas de 
salvaguarda, e sua previsão está no próprio texto do Acordo sobre Salvaguardas. Conforme se 

se demonstrar que as importações "tenham aumentado em 
quantidades tais, seja em termos absolutos seja em proporção à produção nacional, e ocorram em 
condições tais (...)". O texto do Decreto nº 1.488/95, que regulamente os procedimentos para 

exigências do Acordo sobre 
da legislação brasileira: 

Art. 1º Poderão ser aplicadas medidas de salvaguarda a um produto se de 
uma investigação resultar a constatação, de acordo com as disposições 
previstas neste regulamento, de que as importações desse produto 
aumentaram em tais quantidades, em termos absolutos ou em relação à 
produção nacional, e em tais condições que causem ou ameacem causar 

ns similares ou diretamente 

Art. 7º A investigação para a determinação de prejuízo grave ou ameaça de 
prejuízo grave decorrente do aumento das importações de determinado 
produto deverá levar em conta todos os fatores objetivos e quantificáveis 
relacionados à situação da indústria doméstica afetada, particularmente os 

o volume e a taxa de crescimento das importações do produto, em 

a parcela do mercado interno absorvida por importações crescentes; 
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17. A análise conjunta desses dispositivos permite concluir, portanto, que duas questões estão 
atreladas à verificação do aumento das importações: o DECOM deve demonstrar que houve 
aumento em "quantidades tais"
aumento em “quantidades tais”, deve
importações do produto; e b) seu crescimento em relação ao mercado e à produção nacional. E, no 
que diz respeito ao aumento em “condições t
imprevista das circunstâncias. 

18. A ausência de demonstração de qualquer dessas situações
aplicação de qualquer medida de salvaguarda, a teor do 
art. 2.1 do Acordo sobre Salvaguardas.
medida de salvaguarda, tal como precedente do Órgão de Apelação
Unidos – Tubos de carbono: 

"[Hay] dos interrogantes fundamentales que se realizan al interpretar el 
Acuerdo sobre Salvaguardias.
¿hay derecho a aplicar una medida de salvaguardia?
en caso afirmativo, ¿se ha ejercido ese de
una medida de esa naturaleza, dentro de los límites establecidos en el 
Acuerdo?
confundirlos.
primer lugar, el intérprete debe analizar si hay derecho, en las 
circunstancias que concurren en un caso determinado, a aplicar una 
medida de salvaguardia.
Miembro de la OMC de que se trata haya determinado,
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias y de conformidad 
con las disposiciones de los artículos 3 y 4 de dicho Acuerdo, que las 
importaciones de un producto determinado en su territorio han aumentado 
en tal cantidad y se rea
causar un daño grave a la rama de producción nacional." (WT/DS202/AB/R, 
par. 84)

 

2.1.2. Definição da origem das importações

19. Ao contrário das demais medidas de defesa comercial (medidas antidumping e medidas 
compensatórias), que são aplicadas de forma seletiva, as medidas de salvaguarda devem ser 
aplicadas contra todas as origens, uma vez que seu objetivo é proporcionar proteção
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A análise conjunta desses dispositivos permite concluir, portanto, que duas questões estão 
atreladas à verificação do aumento das importações: o DECOM deve demonstrar que houve 

quantidades tais" e que esse aumento se deu "em condições tais"
aumento em “quantidades tais”, deve-se observar: a) o volume e a taxa de crescimento das 
importações do produto; e b) seu crescimento em relação ao mercado e à produção nacional. E, no 
que diz respeito ao aumento em “condições tais”, deve-se demonstrar que ele decorreu da evolução 

A ausência de demonstração de qualquer dessas situações, conjuntamente
aplicação de qualquer medida de salvaguarda, a teor do caput do art. 1º do Decreto 1.488/95 e do 
art. 2.1 do Acordo sobre Salvaguardas. Ou, de outra forma, não dá o direito 

tal como precedente do Órgão de Apelação da OMC

] dos interrogantes fundamentales que se realizan al interpretar el 
Acuerdo sobre Salvaguardias. Esos dos interrogantes son:
¿hay derecho a aplicar una medida de salvaguardia? Y, en segundo lugar, 
en caso afirmativo, ¿se ha ejercido ese derecho, mediante la aplicación de 
una medida de esa naturaleza, dentro de los límites establecidos en el 
Acuerdo? Esos dos análisis son separados y distintos, y el intérprete no debe 
confundirlos. El primero precede necesariamente al segundo y lleva a él.
primer lugar, el intérprete debe analizar si hay derecho, en las 
circunstancias que concurren en un caso determinado, a aplicar una 
medida de salvaguardia. Para que exista ese derecho, es preciso que el 
Miembro de la OMC de que se trata haya determinado,
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias y de conformidad 
con las disposiciones de los artículos 3 y 4 de dicho Acuerdo, que las 
importaciones de un producto determinado en su territorio han aumentado 
en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan 
causar un daño grave a la rama de producción nacional." (WT/DS202/AB/R, 
par. 84) 

2.1.2. Definição da origem das importações 

Ao contrário das demais medidas de defesa comercial (medidas antidumping e medidas 
compensatórias), que são aplicadas de forma seletiva, as medidas de salvaguarda devem ser 
aplicadas contra todas as origens, uma vez que seu objetivo é proporcionar proteção
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A análise conjunta desses dispositivos permite concluir, portanto, que duas questões estão 
atreladas à verificação do aumento das importações: o DECOM deve demonstrar que houve 

dições tais". Em relação ao 
se observar: a) o volume e a taxa de crescimento das 

importações do produto; e b) seu crescimento em relação ao mercado e à produção nacional. E, no 
se demonstrar que ele decorreu da evolução 

conjuntamente, impede a 
do art. 1º do Decreto 1.488/95 e do 

Ou, de outra forma, não dá o direito ao Brasil de aplicar 
da OMC na disputa Estados 

] dos interrogantes fundamentales que se realizan al interpretar el 
Esos dos interrogantes son: en primer lugar, 

Y, en segundo lugar, 
recho, mediante la aplicación de 

una medida de esa naturaleza, dentro de los límites establecidos en el 
Esos dos análisis son separados y distintos, y el intérprete no debe 

El primero precede necesariamente al segundo y lleva a él. En 
primer lugar, el intérprete debe analizar si hay derecho, en las 
circunstancias que concurren en un caso determinado, a aplicar una 

Para que exista ese derecho, es preciso que el 
Miembro de la OMC de que se trata haya determinado, como exige el 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias y de conformidad 
con las disposiciones de los artículos 3 y 4 de dicho Acuerdo, que las 
importaciones de un producto determinado en su territorio han aumentado 

lizan en condiciones tales que causan o amenazan 
causar un daño grave a la rama de producción nacional." (WT/DS202/AB/R, 

Ao contrário das demais medidas de defesa comercial (medidas antidumping e medidas 
compensatórias), que são aplicadas de forma seletiva, as medidas de salvaguarda devem ser 
aplicadas contra todas as origens, uma vez que seu objetivo é proporcionar proteção temporária 
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contra as importações – e não contra 
que diz respeito à verificação do aumento
importações que possam ser causa do prejuízo grave

20. No caso da investigação contra importações de vinho, observa
análise aquelas importações com origem nos países do Mercosul e em Israel, por força de 
compromissos internacionais assumidos entre
que, se ficarem demonstradas, durante a investigação, que estão satisfeitas as condições para 
aplicação de medida definitiva –
poderia atingir os produtos originários desses países. Isso, como 
oportunamente, não eliminaria prejuízo eventualmente sofrido pela indústria doméstica.

21. Em decorrência, a análise sobre se as importações aumentaram em “quantidades tais” e em 
“condições tais” deve, então, englobar todas as importações consideradas 
correspondem à totalidade das importações brasileiras, exceto as provenientes do Mercosul e de 
Israel. Assim, como as medidas não ser
não deve conduzir análise individualizada, “por país”, com vistas à aferição desta primeira condição 
para imposição de medida de salvaguarda. Em outras palavras
importações de Itália, Chile, Portugal e França, bem
e da natureza das medidas de salvaguarda.

 

2.1.3. Natureza do aumento das importações

22. Também pelas características das medidas do Acordo sobre Salvaguardas, que são vistas 
como exceção temporária a um comé
dumping e aos subsídios, que fundamentam as demais medidas de defesa comercial)
qualquer medida de salvaguarda exige o cumprimento rigoroso dos requisitos estipulados pelo 
Acordo sobre Salvaguardas.  

23. Nesse sentido, no que se refere ao aumento das importações, o DECOM deve observar que a 
simples constatação de que as importações aumentaram não é, por si só, fator suficiente para 
considerar que está satisfeita a primeira das trê
de salvaguarda. Com base em precedentes jurisprudenciais (como o 
Calçados), o Departamento deve demonstrar que
acentuado e significativo o bastante para causar prejuízo grave ou ameaça de prejuízo grave

"(...) la determinación de si se ha cumplido el requisito de las importaciones 
que 'han aumentado en tal cantidad' no es una determinación puramente 
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e não contra esse ou aquele exportador estrangeiro. A implicação disso, no 
que diz respeito à verificação do aumento das importações, é que devem ser analisadas todas as 
importações que possam ser causa do prejuízo grave alegado pela indústria doméstica.

No caso da investigação contra importações de vinho, observa-se que o DECOM exclui da 
análise aquelas importações com origem nos países do Mercosul e em Israel, por força de 
compromissos internacionais assumidos entre eles. Nesse sentido, o Departamento deve observar 
que, se ficarem demonstradas, durante a investigação, que estão satisfeitas as condições para 

– algo que, como se verá, não ocorre no presente caso
os produtos originários desses países. Isso, como também 

não eliminaria prejuízo eventualmente sofrido pela indústria doméstica.

Em decorrência, a análise sobre se as importações aumentaram em “quantidades tais” e em 
ções tais” deve, então, englobar todas as importações consideradas 

correspondem à totalidade das importações brasileiras, exceto as provenientes do Mercosul e de 
Israel. Assim, como as medidas não seriam aplicadas contra “origem por origem”
não deve conduzir análise individualizada, “por país”, com vistas à aferição desta primeira condição 
para imposição de medida de salvaguarda. Em outras palavras: analisar, separadamente, 
importações de Itália, Chile, Portugal e França, bem como de qualquer outra origem,
e da natureza das medidas de salvaguarda. 

2.1.3. Natureza do aumento das importações 

Também pelas características das medidas do Acordo sobre Salvaguardas, que são vistas 
como exceção temporária a um comércio que está sendo praticado de forma “leal”
dumping e aos subsídios, que fundamentam as demais medidas de defesa comercial)
qualquer medida de salvaguarda exige o cumprimento rigoroso dos requisitos estipulados pelo 

Nesse sentido, no que se refere ao aumento das importações, o DECOM deve observar que a 
simples constatação de que as importações aumentaram não é, por si só, fator suficiente para 
considerar que está satisfeita a primeira das três condições legais necessárias à aplicação de medida 
de salvaguarda. Com base em precedentes jurisprudenciais (como o leading case Argentina 

), o Departamento deve demonstrar que o aumento de importações 
o bastante para causar prejuízo grave ou ameaça de prejuízo grave

"(...) la determinación de si se ha cumplido el requisito de las importaciones 
que 'han aumentado en tal cantidad' no es una determinación puramente 
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estrangeiro. A implicação disso, no 
, é que devem ser analisadas todas as 

alegado pela indústria doméstica. 

se que o DECOM exclui da 
análise aquelas importações com origem nos países do Mercosul e em Israel, por força de 

Nesse sentido, o Departamento deve observar 
que, se ficarem demonstradas, durante a investigação, que estão satisfeitas as condições para 

, não ocorre no presente caso –, ela não 
também se comentará 

não eliminaria prejuízo eventualmente sofrido pela indústria doméstica. 

Em decorrência, a análise sobre se as importações aumentaram em “quantidades tais” e em 
ções tais” deve, então, englobar todas as importações consideradas – que, no caso, 

correspondem à totalidade das importações brasileiras, exceto as provenientes do Mercosul e de 
aplicadas contra “origem por origem”, o Departamento 

não deve conduzir análise individualizada, “por país”, com vistas à aferição desta primeira condição 
: analisar, separadamente, 

como de qualquer outra origem, foge do escopo 

Também pelas características das medidas do Acordo sobre Salvaguardas, que são vistas 
rcio que está sendo praticado de forma “leal” (em oposição ao 

dumping e aos subsídios, que fundamentam as demais medidas de defesa comercial), a aplicação de 
qualquer medida de salvaguarda exige o cumprimento rigoroso dos requisitos estipulados pelo 

Nesse sentido, no que se refere ao aumento das importações, o DECOM deve observar que a 
simples constatação de que as importações aumentaram não é, por si só, fator suficiente para 

s condições legais necessárias à aplicação de medida 
leading case Argentina – 

o aumento de importações é repentino, atual, 
o bastante para causar prejuízo grave ou ameaça de prejuízo grave: 

"(...) la determinación de si se ha cumplido el requisito de las importaciones 
que 'han aumentado en tal cantidad' no es una determinación puramente 
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matemática o técnica. En otras palabras, no es suficiente que una 
investigación demuestre simplemente que l
han sido mayores a las del año pasado 
Repetimos, y se justifica insistir en ello, que 
la cantidad de las importaciones
aplicación 
aumentado 'en tal cantidad' que causen o amenacen causar un daño grave 
a la rama de producción nacional. A nuestro juicio, esta redacción, utilizada 
tanto en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuer
párrafo 1 a) del artículo XIX del GATT de 1994, 
las importaciones haya sido lo bastante reciente, lo bastante súbito, lo 
bastante agudo y lo bastante importante, tanto cuantitativa como 
cualitativam
(WT/DS121/AB/R, par. 131) (grifou

 

2.1.4. Delimitação do período da análise

24. Para que seja possível determinar se as importações aumentaram de forma repentina, atual, 
acentuada e significativa, é evidente que a análise a ser conduzida deve envolver o passado mais 
recente possível. Nesse sentido, o parâmetro que tem sido observado pelo DECOM é, de fato, 
apropriado: considerar a evolução das importações do penúltimo para o último per
caso, refere-se à evolução de 2010 para 2011.

 

2.1.5. Problemas inerentes à definição do produto objeto da investigação

25. Como devidamente ressaltado 
objeto da investigação não condiz com a realidade observada no mercado de vinhos e, por 
induz a erros em termos de análise das importações.
considerar a inclusão dos demais tipo
investigação, até para que haja coerência com as importações que são comparadas. Com efeito
NCM 2204.21.00, com base na qual é conduzida a análise das importações, engloba tanto vinhos de 
viníferas quanto de não viníferas

26. Além disso, os dados apresentados pelos peticionários, sobretudo aqueles envolvendo 
produção e vendas, não parecem estar circunscritos aos vinhos 
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matemática o técnica. En otras palabras, no es suficiente que una 
investigación demuestre simplemente que las importaciones de este año 
han sido mayores a las del año pasado -o a las de hace cinco años. 
Repetimos, y se justifica insistir en ello, que no basta cualquier aumento en 
la cantidad de las importaciones. Para que se cumpla el requisito a la 
aplicación de una medida de salvaguardia, las importaciones deben haber 
aumentado 'en tal cantidad' que causen o amenacen causar un daño grave 
a la rama de producción nacional. A nuestro juicio, esta redacción, utilizada 
tanto en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias como el 
párrafo 1 a) del artículo XIX del GATT de 1994, requiere que el aumento de 
las importaciones haya sido lo bastante reciente, lo bastante súbito, lo 
bastante agudo y lo bastante importante, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, para causar o amenazar con causar un 'daño grave'." 
(WT/DS121/AB/R, par. 131) (grifou-se) 

eríodo da análise 

Para que seja possível determinar se as importações aumentaram de forma repentina, atual, 
significativa, é evidente que a análise a ser conduzida deve envolver o passado mais 

recente possível. Nesse sentido, o parâmetro que tem sido observado pelo DECOM é, de fato, 
considerar a evolução das importações do penúltimo para o último per
se à evolução de 2010 para 2011. 

definição do produto objeto da investigação 

Como devidamente ressaltado na seção 1 desta manifestação inicial, a definição do produto 
objeto da investigação não condiz com a realidade observada no mercado de vinhos e, por 
induz a erros em termos de análise das importações. Isto porque, no mínimo, o DECOM deve
considerar a inclusão dos demais tipos de vinho de mesa, de não viníferas
investigação, até para que haja coerência com as importações que são comparadas. Com efeito
NCM 2204.21.00, com base na qual é conduzida a análise das importações, engloba tanto vinhos de 

viníferas. 

Além disso, os dados apresentados pelos peticionários, sobretudo aqueles envolvendo 
produção e vendas, não parecem estar circunscritos aos vinhos envazados. Há que se destacar, 
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matemática o técnica. En otras palabras, no es suficiente que una 
as importaciones de este año 
o a las de hace cinco años. 

no basta cualquier aumento en 
. Para que se cumpla el requisito a la 

de una medida de salvaguardia, las importaciones deben haber 
aumentado 'en tal cantidad' que causen o amenacen causar un daño grave 
a la rama de producción nacional. A nuestro juicio, esta redacción, utilizada 

do sobre Salvaguardias como el 
requiere que el aumento de 

las importaciones haya sido lo bastante reciente, lo bastante súbito, lo 
bastante agudo y lo bastante importante, tanto cuantitativa como 

, para causar o amenazar con causar un 'daño grave'." 

Para que seja possível determinar se as importações aumentaram de forma repentina, atual, 
significativa, é evidente que a análise a ser conduzida deve envolver o passado mais 

recente possível. Nesse sentido, o parâmetro que tem sido observado pelo DECOM é, de fato, 
considerar a evolução das importações do penúltimo para o último período – o que, no 

inicial, a definição do produto 
objeto da investigação não condiz com a realidade observada no mercado de vinhos e, por isso, 

no mínimo, o DECOM deveria 
viníferas, no escopo da 

investigação, até para que haja coerência com as importações que são comparadas. Com efeito, a 
NCM 2204.21.00, com base na qual é conduzida a análise das importações, engloba tanto vinhos de 

Além disso, os dados apresentados pelos peticionários, sobretudo aqueles envolvendo 
. Há que se destacar, 
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nesse sentido, que a NCM em questão abrange apenas vin
excluindo-se, por exemplo, vinhos a granel, vinhos em garrafões e 

27. Grande parte da análise apresentada nesta defesa, portanto, 
desses problemas inerentes à definição do produto.
envolvendo a totalidade dos vinhos de mesa, de 
apresentados. O Departamento irá observar que, 
comprovado que as importações 
como exige a legislação sobre salvaguardas.

 

2.1.6. Conclusões: parâmetros de análise do aumento das importações

28. De tudo o que foi exposto acima, pode

a) o DECOM deve demonstrar que houve aumento em "quantidades tais" e que esse 
aumento se deu "em condições tais"

b) nada impede que o DECOM
extra-Mercosul e Israel, contanto que 
sobre os efeitos das importações dessas origens sobre a indústria doméstica, para fins 
determinação sobre a existência de

c) o DECOM deve observar que o aumento das importações, por si só, não é suficiente para 
satisfação da primeira condição para aplicação de salvaguardas. É preciso restar 
demonstrado que esse aumento, se existente, é
bastante; 

d) para tanto, o DECOM deve levar em consideração o período mais recente possível 
que, na presente investigação, envolve evolução das importações de 2010 para 2011; e

e) o DECOM deve considerar q
nacional induzem a erro, na medida em que não correspondem ao produto importado cuja 
evolução das importações está sendo considerada.

29. Por último, para os fins desta análise
metodologia do DECOM, contida no par. 27 do Parecer de abertura: “O Departamento considerou 
que um quilograma de vinho equivale a um litro do produto. Isto porque, neste caso, a conversão 
levaria a mudanças residuais, não justificáveis, 
quilograma de vinho.”  
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, que a NCM em questão abrange apenas vinhos em recipientes de até dois litros, 
se, por exemplo, vinhos a granel, vinhos em garrafões e boa parte dos 

Grande parte da análise apresentada nesta defesa, portanto, fica prejudicada por força 
desses problemas inerentes à definição do produto. Por isso, ao longo deste documento

a totalidade dos vinhos de mesa, de viníferas e de não viníferas
apresentados. O Departamento irá observar que, mesmo assim, e em qualquer situação, não resta 
comprovado que as importações tenham aumentado “em quantidades tais” e “em condições tais”, 
como exige a legislação sobre salvaguardas. 

2.1.6. Conclusões: parâmetros de análise do aumento das importações 

De tudo o que foi exposto acima, pode-se concluir que: 

o DECOM deve demonstrar que houve aumento em "quantidades tais" e que esse 
aumento se deu "em condições tais" (são, portanto, dois os eixos de análise)

DECOM leve em consideração, nessa análise, apenas as importações 
Mercosul e Israel, contanto que o Departamento não deixe de fazer análise apropriada 

sobre os efeitos das importações dessas origens sobre a indústria doméstica, para fins 
bre a existência de nexo de causalidade; 

deve observar que o aumento das importações, por si só, não é suficiente para 
satisfação da primeira condição para aplicação de salvaguardas. É preciso restar 
demonstrado que esse aumento, se existente, é repentino, atual, acentuado e significativo o 

para tanto, o DECOM deve levar em consideração o período mais recente possível 
que, na presente investigação, envolve evolução das importações de 2010 para 2011; e

e) o DECOM deve considerar que as informações contidas na petição
erro, na medida em que não correspondem ao produto importado cuja 

evolução das importações está sendo considerada. 

, para os fins desta análise sobre o aumento das impor
metodologia do DECOM, contida no par. 27 do Parecer de abertura: “O Departamento considerou 
que um quilograma de vinho equivale a um litro do produto. Isto porque, neste caso, a conversão 
levaria a mudanças residuais, não justificáveis, já que 1 litro de vinho equivale a praticamente 1 
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hos em recipientes de até dois litros, 
parte dos vinhos bag-in-box. 

prejudicada por força 
deste documento, cenários 

viníferas, também serão 
em qualquer situação, não resta 

tenham aumentado “em quantidades tais” e “em condições tais”, 

o DECOM deve demonstrar que houve aumento em "quantidades tais" e que esse 
(são, portanto, dois os eixos de análise); 

leve em consideração, nessa análise, apenas as importações 
não deixe de fazer análise apropriada 

sobre os efeitos das importações dessas origens sobre a indústria doméstica, para fins de 

deve observar que o aumento das importações, por si só, não é suficiente para 
satisfação da primeira condição para aplicação de salvaguardas. É preciso restar 

repentino, atual, acentuado e significativo o 

para tanto, o DECOM deve levar em consideração o período mais recente possível – o 
que, na presente investigação, envolve evolução das importações de 2010 para 2011; e 

ue as informações contidas na petição sobre o produto 
erro, na medida em que não correspondem ao produto importado cuja 

sobre o aumento das importações, segue-se a 
metodologia do DECOM, contida no par. 27 do Parecer de abertura: “O Departamento considerou 
que um quilograma de vinho equivale a um litro do produto. Isto porque, neste caso, a conversão 

já que 1 litro de vinho equivale a praticamente 1 
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2.2. Aumento em “quantidades tais”

2.2.1. Volume e taxa de crescimento das importações

30. Feitas a ressalvas acima
brasileiras cujas origens declaradas não envolvem países integrantes do Mercosul nem Israel.

Tabela 02: Evolução das importações brasileiras 

Ano 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 
Fonte: Aliceweb/MDIC (

31. Pelos dados da tabela,
exceção de 2007 para 2008, quando 
recente (evolução de 2010 para 2011), o que se observa é que 
repentino, acentuado ou significativo
absolutos quanto relativos, nesse período, foi inferior 
períodos indicados na tabela. 

 

2.2.2. Crescimento em relação ao mercado e à produção nacional

2.2.2.1. Determinação do consumo nacional aparente de vinho

32. Para fins de avaliação sobre se houve crescimento em relação 
primeiramente, determinar o consumo nacional aparente do produto.
DECOM conduziu essa análise com base em informações dos peticionário
mercado interno. Os peticionários, por sua vez, informaram que a fonte das informações fornecidas 
a esse respeito – resumidas no quadro 17 da petição 
do Sul. 
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. Aumento em “quantidades tais” 

.1. Volume e taxa de crescimento das importações 

acima, reproduz-se, abaixo, a tabela com a evolução das importações 
brasileiras cujas origens declaradas não envolvem países integrantes do Mercosul nem Israel.

: Evolução das importações brasileiras totais de vinhos (NCM 2204.21.00)
origem no Mercosul e em Israel 

Volume  
(em litros) 

Taxa de crescimento 

Absoluta (litros) Relativa 

33.607.734 - - 

39.419.044 + 5.811.310 + 17,3% 

38.940.147 - 478.897 - 1,2% 

41.110.354 + 2.170.207 + 5,6% 

52.537.314 + 11.426.960 + 27,8% 

54.426.281 + 1.888.967 + 3,6% 
Aliceweb/MDIC (http://aliceweb2.mdic.gov.br) 

Pelos dados da tabela, observa-se que houve aumento constante nas
exceção de 2007 para 2008, quando elas diminuíram 1,2%. No entanto, quando se anali
recente (evolução de 2010 para 2011), o que se observa é que esse aumento, apesar de atual,
repentino, acentuado ou significativo. Com efeito, a taxa de crescimento em termos 
absolutos quanto relativos, nesse período, foi inferior ao crescimento verificado em 

.2. Crescimento em relação ao mercado e à produção nacional 

Determinação do consumo nacional aparente de vinho 

Para fins de avaliação sobre se houve crescimento em relação ao mercado, faz
primeiramente, determinar o consumo nacional aparente do produto. No item 4.2 de seu Parecer, o 

com base em informações dos peticionários sobre
mercado interno. Os peticionários, por sua vez, informaram que a fonte das informações fornecidas 

resumidas no quadro 17 da petição – é a Secretaria da Agricultura do Rio Grande 
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com a evolução das importações 
brasileiras cujas origens declaradas não envolvem países integrantes do Mercosul nem Israel. 

de vinhos (NCM 2204.21.00), exceto as com 

se que houve aumento constante nas importações, à 
1,2%. No entanto, quando se analisa o período 

, apesar de atual, não é 
. Com efeito, a taxa de crescimento em termos tanto 

ao crescimento verificado em todos os outros 

ao mercado, faz-se necessário, 
No item 4.2 de seu Parecer, o 

sobre vendas de vinho no 
mercado interno. Os peticionários, por sua vez, informaram que a fonte das informações fornecidas 

é a Secretaria da Agricultura do Rio Grande 

http://aliceweb2.mdic.gov.br/
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33. Há, entretanto, alguns aspectos que precisam ser ressalvados: em primeiro lugar, 
demonstração dos dados apresentados
sensível –, não há qualquer informação sobre se os dados apresentados dizem respeito apenas às 
vendas internas de vinhos engarrafados 
NCM 2204.21.00 envolvem apenas vinhos “em recipientes de capacidade não superior a dois litros”.

34. Por conta disso, as Associações
determinem as vendas domésticas, para fins de consumo nacional aparente, 
apresentam no Anexo 02. Trata
Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN), um dos p
Agricultura, Pecuária e Agronegócio
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
comercialização de vinhos no est

35. A metodologia utilizada pode ser descrita da seguinte forma

a) as informações sobre vendas domésticas foram extraídas da linha “
Engarrafados”, no caso do 
“Comuns Soma de Engarrafados”, no 

b) como se trata de dados envolvendo apenas o Rio Grande do Sul, adotou
critério indicado pelos peticionários e utilizado pelo DECOM (Parecer, par. 23) para cálculo 
das vendas domésticas 
estado representariam em torno de 96% da produção nacional;

c) por fim, o consumo aparente total 
importações brasileiras totais e as vendas domés
na tabela a seguir. 

Tabela 

03-A: 1º Cenário: Considerando vinhos de 

Ano 
Importações (em litros)

Exclusive 
MERC e ISR (1) 

MERC e ISR 
(2) 

2007 39.419.044 17.497.309

2008 38.940.147 15.334.411

2009 41.110.354 14.652.402

2010 52.537.314 18.200.090

2011 54.426.281 17.943.319
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s aspectos que precisam ser ressalvados: em primeiro lugar, 
dados apresentados pelos peticionários. Em segundo lugar –

, não há qualquer informação sobre se os dados apresentados dizem respeito apenas às 
vendas internas de vinhos engarrafados – já que, como indicado acima, as importações 
NCM 2204.21.00 envolvem apenas vinhos “em recipientes de capacidade não superior a dois litros”.

Associações entendem que os dados mais condizente
as vendas domésticas, para fins de consumo nacional aparente, 

. Trata-se do documento “Cadastro Vinícola”, elaborado pelo próprio 
Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN), um dos peticionários, em conjunto com a Secretaria de 

, Pecuária e Agronegócio do Rio Grande do Sul (SEAPA-RS) e com 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e que contempla dados sobre a evolução da 
comercialização de vinhos no estado do Rio Grande do Sul.  

pode ser descrita da seguinte forma:  

a) as informações sobre vendas domésticas foram extraídas da linha “
, no caso do 2º cenário, e do somatório dessa mesma linha com a 

“Comuns Soma de Engarrafados”, no 1º cenário; 

b) como se trata de dados envolvendo apenas o Rio Grande do Sul, adotou
critério indicado pelos peticionários e utilizado pelo DECOM (Parecer, par. 23) para cálculo 
das vendas domésticas totais, o qual foi baseado no fato de que os produtores daquele 
estado representariam em torno de 96% da produção nacional; e 

c) por fim, o consumo aparente total foi calculado por meio do somatório entre as 
importações brasileiras totais e as vendas domésticas totais. Os resultados

Tabela 03: Consumo nacional aparente de vinhos  

1º Cenário: Considerando vinhos de viníferas e de não viníferas

Importações (em litros) Vendas 
domésticas do 
RS (em litros) 

Vendas 
domésticas totais 

(em litros) (4)
MERC e ISR 

TOTAL (3) 

17.497.309 56.916.353 75.906.027 79.068.778 

15.334.411 54.274.558 67.267.626 70.070.444 

14.652.402 55.762.756 77.912.291 81.158.636 

18.200.090 70.737.404 82.783.265 86.232.568 

17.943.319 72.369.600 98.403.906 102.504.069
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s aspectos que precisam ser ressalvados: em primeiro lugar, falta 
– o que ainda é mais 

, não há qualquer informação sobre se os dados apresentados dizem respeito apenas às 
as importações no âmbito da 

NCM 2204.21.00 envolvem apenas vinhos “em recipientes de capacidade não superior a dois litros”. 

condizentes para que se 
as vendas domésticas, para fins de consumo nacional aparente, são os que se 

se do documento “Cadastro Vinícola”, elaborado pelo próprio 
eticionários, em conjunto com a Secretaria de 

com o Ministério da 
dados sobre a evolução da 

a) as informações sobre vendas domésticas foram extraídas da linha “Viníferas Soma de 
º cenário, e do somatório dessa mesma linha com a linha 

b) como se trata de dados envolvendo apenas o Rio Grande do Sul, adotou-se o mesmo 
critério indicado pelos peticionários e utilizado pelo DECOM (Parecer, par. 23) para cálculo 

totais, o qual foi baseado no fato de que os produtores daquele 

foi calculado por meio do somatório entre as 
ticas totais. Os resultados são apresentados 

viníferas 

mésticas totais 
(em litros) (4) 

Consumo nacional 
aparente (litros) 

(3) + (4) 

 135.985.131 

 124.345.002 

 136.921.392 

 156.969.972 

102.504.069 174.873.669 
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Fonte: Cadastro Vinícola e Sistema Aliceweb/MDIC.

03-B: 2º Cenário: Considerando 

Ano 
Importações (em litros)

Exclusive 
MERC e ISR (1) 

MERC e ISR 
(2) 

2007 39.419.044 17.497.309

2008 38.940.147 15.334.411

2009 41.110.354 14.652.402

2010 52.537.314 18.200.090

2011 54.426.281 17.943.319
Fonte: Cadastro Vinícola e Sistema Aliceweb/MDIC.

 

2.2.2.2. Análise do crescimento das importações 

36. Com base nas tabelas acima, pode
em relação ao mercado. Nesse sentido, abaixo
importações e das vendas domésticas no consumo 

Tabela 04: Evolução das participações no consumo nacional aparente 

04-A: 1º Cenário: Considerando 

Ano 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 
Fonte: Cadastro Vinícola e Sistema Aliceweb/MDIC.

04-B: 2º Cenário: Considerando 

Ano 
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Cadastro Vinícola e Sistema Aliceweb/MDIC. 

º Cenário: Considerando vinhos de viníferas 

Importações (em litros) Vendas 
domésticas do 
RS (em litros) 

Vendas 
domésticas totais 

(em litros) (4)
MERC e ISR 

TOTAL (3) 

17.497.309 56.916.353 16.762.161 17.460.584 

15.334.411 54.274.558 12.377.523 12.893.253 

14.652.402 55.762.756 13.465.627 14.026.695 

18.200.090 70.737.404 15.564.980 16.213.521 

17.943.319 72.369.600 16.737.953 17.435.368 
Fonte: Cadastro Vinícola e Sistema Aliceweb/MDIC. 

.2.2. Análise do crescimento das importações em relação ao mercado 

acima, pode-se então avaliar se houve crescimento das importações 
em relação ao mercado. Nesse sentido, abaixo, apresenta-se a evolução da participação das 
importações e das vendas domésticas no consumo nacional aparente. 

: Evolução das participações no consumo nacional aparente 

1º Cenário: Considerando vinhos de viníferas e de não viníferas

Importações exclusive 
Mercosul e Israel 

Vendas domésticas totais 

Part. no 
CNA 

Evolução 
da part. 
(em p.p.) 

Part. no 
CNA 

Evolução 
da part. 
(em p.p.) 

29,0% - 58,1% - 

31,3% + 2,3 56,4% - 1,8 

30,0% - 1,3 59,3% + 2,9 

33,5% + 3,4 54,9% - 4,3 

31,1% - 2,3 58,6% + 3,7 
Fonte: Cadastro Vinícola e Sistema Aliceweb/MDIC. 

2º Cenário: Considerando vinhos de viníferas 

Importações exclusive 
Mercosul e Israel 

Vendas domésticas totais 

Part. no Evolução Part. no Evolução 
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domésticas totais 
(em litros) (4) 

Consumo nacional 
aparente (litros) 

(3) + (4) 

 74.376.937 

 67.167.811 

 69.789.451 

 86.950.925 

 89.804.968 

se então avaliar se houve crescimento das importações 
evolução da participação das 

: Evolução das participações no consumo nacional aparente  

viníferas 
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2007 

2008 

2009 

2010 

2011 
Fonte: Cadastro Vinícola e Sistema Aliceweb/MDIC.

37. A partir das informações contidas na

a) no primeiro cenário,
consumo nacional aparente (CNA) oscilou em todos os períodos, o mesmo ocorrendo em 
relação à participação das vendas domésticas totais. Essa oscilação de ambas, em cada 
período, foi oposta.  

b) no segundo cenário, 
consumo nacional aparente (CNA) aumentou em todos os períodos, ao passo que a 
participação das vendas domésticas oscilou entre quedas e aumentos. 

38. Porém, no período recente, de 2010 para 2011, vislumbra
das importações em questão, em qualquer dos dois cenários,
das vendas domésticas. No primeiro caso, houve queda de 2,3 p.p. da
3,7% das vendas domésticas; no segundo, em que houve aumento para ambos, o das importações 
foi de 0,18 p.p. conta os 0,77 p.p.
mercado, o aumento não foi acentuado nem
observado em relação às vendas domésticas totais.

 

2.2.2.3. Análise do crescimento das importações em relação à produção

39. Da mesma forma como ocorreu em relação ao cálculo do consumo nacional apa
DECOM baseou-se em dados dos peticionários. Os dados apresentados na
números são próximos daqueles da petição,
Vinho (http://www.cnpuv.embrapa.br/
Vitivinicultura Brasileira” (Anexo 0
(UVIBRA) e, também, o IBRAVIN.
adotou o mesmo critério indicado pelos peticionários e utilizado pelo DECOM
produtores daquele estado representariam em torno de 96% da produção nacional
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CNA da part. 
(em p.p.) 

CNA da part. 
(em p.p.) 

53,0% - 23,5% - 

58,0% + 4,98 19,2% - 4,28 

58,9% + 0,93 20,1% + 0,90 

60,4% + 1,52 18,6% - 1,45 

60,6% + 0,18 19,4% + 0,77 
Fonte: Cadastro Vinícola e Sistema Aliceweb/MDIC. 

A partir das informações contidas nas tabelas, observa-se que: 

no primeiro cenário, a participação das importações exclusive Mercosul e Israel no 
consumo nacional aparente (CNA) oscilou em todos os períodos, o mesmo ocorrendo em 
relação à participação das vendas domésticas totais. Essa oscilação de ambas, em cada 

no segundo cenário, a participação das importações exclusive Mercosul e Israel no 
consumo nacional aparente (CNA) aumentou em todos os períodos, ao passo que a 
participação das vendas domésticas oscilou entre quedas e aumentos.  

Porém, no período recente, de 2010 para 2011, vislumbra-se que a evolução
, em qualquer dos dois cenários, foi inferior ao aumento da participação 

. No primeiro caso, houve queda de 2,3 p.p. das importações e aumento de 
3,7% das vendas domésticas; no segundo, em que houve aumento para ambos, o das importações 

0,77 p.p. das vendas domésticas. Isso deixa evidente que, em relação ao 
o aumento não foi acentuado nem significativo, tanto que foi inferior, relativamente, ao 

observado em relação às vendas domésticas totais. 

2.3. Análise do crescimento das importações em relação à produção 

Da mesma forma como ocorreu em relação ao cálculo do consumo nacional apa
se em dados dos peticionários. Os dados apresentados nas tabela

números são próximos daqueles da petição, foram extraídos da página eletrônica da Embrapa Uva e 
w.cnpuv.embrapa.br/), especialmente das publicações “Panorama da 

Anexo 03), cuja fonte dos números é a União Brasileira de Vitivinicultura 
o IBRAVIN. Ressalte-se, ainda, que a metodologia utilizada aqui

adotou o mesmo critério indicado pelos peticionários e utilizado pelo DECOM
produtores daquele estado representariam em torno de 96% da produção nacional
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a participação das importações exclusive Mercosul e Israel no 
consumo nacional aparente (CNA) oscilou em todos os períodos, o mesmo ocorrendo em 
relação à participação das vendas domésticas totais. Essa oscilação de ambas, em cada 

a participação das importações exclusive Mercosul e Israel no 
consumo nacional aparente (CNA) aumentou em todos os períodos, ao passo que a 

a evolução da participação 
foi inferior ao aumento da participação 

s importações e aumento de 
3,7% das vendas domésticas; no segundo, em que houve aumento para ambos, o das importações 

Isso deixa evidente que, em relação ao 
significativo, tanto que foi inferior, relativamente, ao 

Da mesma forma como ocorreu em relação ao cálculo do consumo nacional aparente, o 
tabelas abaixo, cujos 

foram extraídos da página eletrônica da Embrapa Uva e 
), especialmente das publicações “Panorama da 

União Brasileira de Vitivinicultura 
metodologia utilizada aqui também 

adotou o mesmo critério indicado pelos peticionários e utilizado pelo DECOM: o fato de que os 
produtores daquele estado representariam em torno de 96% da produção nacional. 

http://www.cnpuv.embrapa.br/
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Tabela 05: Relação entre as importações exclusive Mercosul e Israel e a produção

05-A: 1º Cenário: Considerando 

Ano 
Importações (em litros)

Exclusive 
MERC e ISR (1) 

MERC e ISR 

2007 39.419.044 17.497.309

2008 38.940.147 15.334.411

2009 41.110.354 14.652.402

2010 52.537.314 18.200.090

2011 54.426.281 17.943.319
Fonte: Panoramas da Vitivinicultura (Embrapa Uva e Vinho) e Sistema Aliceweb/MDIC

05-B: 2º Cenário: Considerando 

Ano 
Importações (em litros)

Exclusive 
MERC e ISR (1) 

MERC e ISR (2)

2007 39.419.044 17.497.309

2008 38.940.147 15.334.411

2009 41.110.354 14.652.402

2010 52.537.314 18.200.090

2011 54.426.281 17.943.319
Fonte: Panoramas da Vitivinicultura (Embrapa Uva e Vinho) e Sistema Aliceweb/MDIC

40. Com base nessas informações, observa
importações exclusive Mercosul e Israel e a produção nacional oscilou durante todo o período. No 
entanto, há que se destacar que, no período recente, de 2010 para 2011, o aumento das 
importações foi muito inferior ao aumento da produção
cenário, e contra 91,3%, no segundo 
p.p., respectivamente, na relação entre esses indicadores. Por oportuno, comente
diferença entre produção e importação de 2009 para 2010 foi causada, como se verá 
oportunamente, por conta de fatores climáticos

41. Fica nítido, de qualquer forma, que não houve aumento das importações exclusive Mercosul 
e Israel relativamente à produção nacional, no período recente. 
cresceram 1.888.967 litros de 2010 para 2011, o crescimento da produção
cenário, de 88.922.425 (47 vezes superior); e, no segundo,
superior. 
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: Relação entre as importações exclusive Mercosul e Israel e a produção

1º Cenário: Considerando vinhos de viníferas e de não viníferas

Importações (em litros) 
Produção do 
RS (em litros) 

Produção 
doméstica total 
(em litros) (4) MERC e ISR (2) TOTAL (3) 

17.497.309 56.916.353 318.464.392 331.733.742 

15.334.411 54.274.558 334.841.313 348.793.034 

14.652.402 55.762.756 245.299.774 255.520.598 

18.200.090 70.737.404 220.073.692 229.243.429 

17.943.319 72.369.600 305.439.220 318.165.854 
Fonte: Panoramas da Vitivinicultura (Embrapa Uva e Vinho) e Sistema Aliceweb/MDIC

2º Cenário: Considerando vinhos de viníferas 

Importações (em litros) 
Produção do 
RS (em litros) 

Produção 
doméstica total 
(em litros) (4) MERC e ISR (2) TOTAL (3) 

17.497.309 56.916.353 43.176.484 44.975.504 

15.334.411 54.274.558 47.334.502 49.306.773 

14.652.402 55.762.756 39.900.568 41.563.092 

18.200.090 70.737.404 24.805.713 25.839.284 

17.943.319 72.369.600 47.598.471 49.581.741 
Fonte: Panoramas da Vitivinicultura (Embrapa Uva e Vinho) e Sistema Aliceweb/MDIC. 

Com base nessas informações, observa-se que: nos dois cenários, 
importações exclusive Mercosul e Israel e a produção nacional oscilou durante todo o período. No 
entanto, há que se destacar que, no período recente, de 2010 para 2011, o aumento das 
importações foi muito inferior ao aumento da produção nacional – 3,6% contra 38,8%, no primeiro 

, no segundo –, do que resultou nas variações negativas 
na relação entre esses indicadores. Por oportuno, comente

o e importação de 2009 para 2010 foi causada, como se verá 
, por conta de fatores climáticos e não devido às importações. 

Fica nítido, de qualquer forma, que não houve aumento das importações exclusive Mercosul 
e Israel relativamente à produção nacional, no período recente. Afinal, enquanto as importações 
cresceram 1.888.967 litros de 2010 para 2011, o crescimento da produção nacional foi
cenário, de 88.922.425 (47 vezes superior); e, no segundo, de 23.742.456 litros, número 12,5 vezes 

Kubitschek, 1455, 6° andar  

mail: saopaulo@barralmjorge.com.br 

: Relação entre as importações exclusive Mercosul e Israel e a produção doméstica total 

viníferas 

doméstica total 
 

Relação 
(1)/(4) 

Variação 
(em p.p.) 

11,9% - 

11,2% - 0,72 

16,1% + 4,92 

22,9% + 6,83 

17,1% - 5,81 
Fonte: Panoramas da Vitivinicultura (Embrapa Uva e Vinho) e Sistema Aliceweb/MDIC 

doméstica total 
 

Relação 
(1)/(4) 

Variação 
(em p.p.) 

87,6% - 

79,0% - 8,67 

98,9% + 19,94 

203,3% + 104,41 

109,8% - 93,55 

 a relação entre as 
importações exclusive Mercosul e Israel e a produção nacional oscilou durante todo o período. No 
entanto, há que se destacar que, no período recente, de 2010 para 2011, o aumento das 

3,6% contra 38,8%, no primeiro 
 de 5,81 p.p. e 93,55 

na relação entre esses indicadores. Por oportuno, comente-se que a 
o e importação de 2009 para 2010 foi causada, como se verá 

Fica nítido, de qualquer forma, que não houve aumento das importações exclusive Mercosul 
Afinal, enquanto as importações 

nacional foi, no primeiro 
de 23.742.456 litros, número 12,5 vezes 
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2.2.3. Conclusões sobre o aumento "em quantidades tais"

42. Conforme demonstrado acima

a) houve aumento no volume das importações
aumento não foi, de forma alguma, acentuado ou significativo, uma vez que a taxa de 
crescimento, nesse período, foi inferior àquela verificada em todos os demais perí

b) além disso, não se pode afirmar que tenha havido aumento em relação ao mercado 
(consumo nacional aparente) nem em relação à produção nacional. De fato, os números 
apresentados para os dois cenários 
domésticas no consumo aparente 
importações exclusive Mercosul e Israel; e, por outro, que o aumento da produção nacional 
foi também muito superior ao aumento dessas importaç

43. Desta forma, não resta comprovado que
prejuízo grave à produção nacional de vinhos tenham aumentado “em quantidades tais”, nos termos 
do Acordo sobre Salvaguardas e da legislação brasileira (Decreto nº 1.48

 

2.3. Aumento em “condições tais”

44. O segundo eixo de análise que deve ser considerado pelo DECOM em termos de “aumento 
das importações” é a demonstração de que elas teriam ocorrido em “condições tais”. Ou s
que se conclua ter havido aumento das importações em “quantidades tais” 
demonstrou anteriormente, não ocorre na presente investigação 
esse aumento decorre de certas condições. 

45. Nesse sentido, é pacífico na jurisprudência da OMC que
“evolução imprevista das circunstâncias”, contida no artigo XIX.1 do GATT
discutido nos primeiros casos que chegaram ao Órgão de Apelação
Coreia do Sul – Produtos lácteos
Estados Unidos – Carne de carneiro
aqui, já que o próprio DECOM 
Departamento deve demonstrar a ocorrência da evolução imprevista antes de a medida ser 
aplicada, como questão de fato envolvendo o aumento das importações.
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.3. Conclusões sobre o aumento "em quantidades tais" 

Conforme demonstrado acima, no período recente (2010 para 2011): 

houve aumento no volume das importações exclusive Mercosul e Israel
aumento não foi, de forma alguma, acentuado ou significativo, uma vez que a taxa de 
crescimento, nesse período, foi inferior àquela verificada em todos os demais perí

além disso, não se pode afirmar que tenha havido aumento em relação ao mercado 
(consumo nacional aparente) nem em relação à produção nacional. De fato, os números 

para os dois cenários mostram, por um lado, que a participação das vendas 
domésticas no consumo aparente foi superior, em termos de evolução,
importações exclusive Mercosul e Israel; e, por outro, que o aumento da produção nacional 

superior ao aumento dessas importações. 

Desta forma, não resta comprovado que as importações que, alegadamente, causam 
prejuízo grave à produção nacional de vinhos tenham aumentado “em quantidades tais”, nos termos 
do Acordo sobre Salvaguardas e da legislação brasileira (Decreto nº 1.488/95). 

. Aumento em “condições tais”: evolução imprevista das circunstâncias 

O segundo eixo de análise que deve ser considerado pelo DECOM em termos de “aumento 
das importações” é a demonstração de que elas teriam ocorrido em “condições tais”. Ou s
que se conclua ter havido aumento das importações em “quantidades tais” –
demonstrou anteriormente, não ocorre na presente investigação –, é necessário que se conclua que 
esse aumento decorre de certas condições.  

tido, é pacífico na jurisprudência da OMC que as “condições tais” estão atreladas à
“evolução imprevista das circunstâncias”, contida no artigo XIX.1 do GATT. Isso foi exaustivamente 

nos primeiros casos que chegaram ao Órgão de Apelação da OMC (Argentina 
Produtos lácteos), e serviu já de base para os casos seguintes, de que são exemplos

Carne de carneiro e Estados Unidos – Tubos de carbono. Não há maiores 
também reconhece a necessidade dessa avaliação

Departamento deve demonstrar a ocorrência da evolução imprevista antes de a medida ser 
aplicada, como questão de fato envolvendo o aumento das importações. 
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e Israel; porém, esse 
aumento não foi, de forma alguma, acentuado ou significativo, uma vez que a taxa de 
crescimento, nesse período, foi inferior àquela verificada em todos os demais períodos; e 

além disso, não se pode afirmar que tenha havido aumento em relação ao mercado 
(consumo nacional aparente) nem em relação à produção nacional. De fato, os números 

a participação das vendas 
foi superior, em termos de evolução, à participação das 

importações exclusive Mercosul e Israel; e, por outro, que o aumento da produção nacional 

as importações que, alegadamente, causam 
prejuízo grave à produção nacional de vinhos tenham aumentado “em quantidades tais”, nos termos 

O segundo eixo de análise que deve ser considerado pelo DECOM em termos de “aumento 
das importações” é a demonstração de que elas teriam ocorrido em “condições tais”. Ou seja, ainda 

– algo que, como se 
, é necessário que se conclua que 

as “condições tais” estão atreladas à 
sso foi exaustivamente 

rgentina – Calçados e 
de que são exemplos 

. Não há maiores problemas 
dessa avaliação. Sendo assim, o 

Departamento deve demonstrar a ocorrência da evolução imprevista antes de a medida ser 
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2.3.1. Síntese das alegações dos peticionár

46. A demonstração a ser realizada pelo Departamento depende, naturalmente, de provas 
objetivas apresentadas pelos peticionários a respeito da questão.
da indústria doméstica está na ocorrência, em 2008, da crise fina
teria havido queda no consumo nos principais mercados, o que levaria, então, a um aumento 
considerável nos níveis de estoque nos países produtores. Dado esse contexto, e diante da 
necessidade de desovar esse excedente, 
a redirecionar suas vendas de vinho para o Brasil,
ter sofrido os efeitos severos da crise.

47. A esse respeito, destaquem
DECOM: 

“A evolução das importações até o início de 2009, apesar de preocupante, 
vinha sendo assimilada pelo setor produtivo nacional 
que os mercados mundiais teriam recuperação rápida da renda e que os 
efeitos da crise econômico e financeira, que assolou os países 
desenvolvidos, principalmente Europa e Estados Unidos, acabariam não 
acontecendo no Brasil
naquele relacionado ao vinho.”

“A redução da renda per ca
consumidores provocou queda no consumo de vinhos nesses países a partir 
de meados de 2009. Diante deste fato, 
começaram a buscar mercados para os produtos em outros países
acabaram 
econômica, provocados pela crise, já haviam se dissipado.”

“O comportamento das importações 
fato completamente imprevisto, resultado da crise internacional, 
sentir no mercado dos países consumidores de vinho em 2009, e tiveram 
reflexos diretos no setor vitivinícola no Brasil com extrema intensidade 
em 2010.
tão severa, o vinho estocado no mundo a

“O esfriamento da demanda externa provocou elevados estoques nos 
países produtores que se viram forçados a desová
em países menos afetados, como foi o caso do Brasil
assimilada e a
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. Síntese das alegações dos peticionários 

A demonstração a ser realizada pelo Departamento depende, naturalmente, de provas 
objetivas apresentadas pelos peticionários a respeito da questão. Em síntese, o centro das alegações 
da indústria doméstica está na ocorrência, em 2008, da crise financeira internacional. A partir dela, 
teria havido queda no consumo nos principais mercados, o que levaria, então, a um aumento 
considerável nos níveis de estoque nos países produtores. Dado esse contexto, e diante da 
necessidade de desovar esse excedente, esses países produtores/exportadores teriam sido forçados 
a redirecionar suas vendas de vinho para o Brasil, tido então como melhor opção em razão de não 
ter sofrido os efeitos severos da crise. 

A esse respeito, destaquem-se os seguintes trechos da petição, reproduzidos no Parecer do 

“A evolução das importações até o início de 2009, apesar de preocupante, 
vinha sendo assimilada pelo setor produtivo nacional 
que os mercados mundiais teriam recuperação rápida da renda e que os 
efeitos da crise econômico e financeira, que assolou os países 
desenvolvidos, principalmente Europa e Estados Unidos, acabariam não 
acontecendo no Brasil, no que acertaram nos aspectos gerais, menos 
naquele relacionado ao vinho.” 

“A redução da renda per capita nesses blocos e em outros países 
consumidores provocou queda no consumo de vinhos nesses países a partir 
de meados de 2009. Diante deste fato, os exportadores mundiais de vinho 
começaram a buscar mercados para os produtos em outros países
acabaram desembarcando no Brasil, onde os efeitos da ‘marola’ 
econômica, provocados pela crise, já haviam se dissipado.”

“O comportamento das importações em 2010, portanto, foi resultado de 
fato completamente imprevisto, resultado da crise internacional, 
sentir no mercado dos países consumidores de vinho em 2009, e tiveram 
reflexos diretos no setor vitivinícola no Brasil com extrema intensidade 
em 2010. Por a economia brasileira não ter sofrido seus efeitos de forma 
tão severa, o vinho estocado no mundo acabou por desembarcar no Brasil.”

O esfriamento da demanda externa provocou elevados estoques nos 
países produtores que se viram forçados a desová-los a qualquer preço 
em países menos afetados, como foi o caso do Brasil. Tal estratégia, bem 
assimilada e até incentivada pelos importadores e distribuidores locais, que 
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A demonstração a ser realizada pelo Departamento depende, naturalmente, de provas 
Em síntese, o centro das alegações 
nceira internacional. A partir dela, 

teria havido queda no consumo nos principais mercados, o que levaria, então, a um aumento 
considerável nos níveis de estoque nos países produtores. Dado esse contexto, e diante da 

esses países produtores/exportadores teriam sido forçados 
tido então como melhor opção em razão de não 

ição, reproduzidos no Parecer do 

“A evolução das importações até o início de 2009, apesar de preocupante, 
vinha sendo assimilada pelo setor produtivo nacional na expectativa de 
que os mercados mundiais teriam recuperação rápida da renda e que os 
efeitos da crise econômico e financeira, que assolou os países 
desenvolvidos, principalmente Europa e Estados Unidos, acabariam não 

, no que acertaram nos aspectos gerais, menos 

pita nesses blocos e em outros países 
consumidores provocou queda no consumo de vinhos nesses países a partir 

os exportadores mundiais de vinho 
começaram a buscar mercados para os produtos em outros países, e 

desembarcando no Brasil, onde os efeitos da ‘marola’ 
econômica, provocados pela crise, já haviam se dissipado.” 

, portanto, foi resultado de 
fato completamente imprevisto, resultado da crise internacional, que se fez 
sentir no mercado dos países consumidores de vinho em 2009, e tiveram 
reflexos diretos no setor vitivinícola no Brasil com extrema intensidade 

Por a economia brasileira não ter sofrido seus efeitos de forma 
cabou por desembarcar no Brasil.” 

O esfriamento da demanda externa provocou elevados estoques nos 
los a qualquer preço 
. Tal estratégia, bem 

té incentivada pelos importadores e distribuidores locais, que 
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estão vivenciando um período de elevados lucros, motivou a paralisação 
das compras nacionais.”

“Os chilenos e europeus, grandes exportadores mundiais, ao sentirem os 
efeitos da crise internaci
quase todos os países consumidores e, por 
demanda de vinho fino pelo bloco de países desenvolvidos, seus tradicionais 
mercados, 
exceden
preço, o que começou a ser feito a partir de meados de 2010.” 

48. O primeiro, e talvez mais relevante aspecto a ser considerado
apresentam qualquer demonstração daquilo que alegam.
trechos incluídos na parte relativa à evolução imprevista das circunstância
falaciosos e de bravatas. O DECOM não pode, por isso, 
atrelada ao aumento das importações, encontra

49. Apesar disso, o Departamento 
Limitou-se a afirmar que “[a]ssim, à luz das explicações apresentadas pelos peticionários, o 
Departamento considerou ter sido caracterizada evolução imprevista das circunstâncias que levaram 
ao aumento das importações brasileiras de vinho no período considerado

50. Como será demonstrado abaixo, por meio de dados e não de aleg
de equívocos por parte dos peticionários, o que, em última instância, forçosamente leva à conclusão 
de que não houve evolução imprevista das circunstâncias, nos termos 
jurisprudência sobre salvaguardas.

51. O principal argumento dos peticionários se refere à suposta transferência para o mercado 
brasileiro de vendas do produto, como consequência indireta da crise financeira internacional. A 
lógica é a seguinte: a) a crise financeira era imprevisível; b) a crise 
tradicionais; c) houve redirecionamento de exportações para o Brasil; d) este redirecionamento 
provoca prejuízo grave aos produtores nacionais, em razão de um fator imprevisível.

52. A argumentação pode ser contestada em razão 
primeiro lugar, porque a crise financeira não afetou substancialmente o consumo de vinho nos 
mercados tradicionais. Ao contrário, conforme demonstra a seção seguinte, o consumo e a 
importação de vinhos na Europa e
consumo em mercados emergentes, como foi o caso da China. Destarte, inexiste correlação lógica 
entre excesso de produção e redirecionamento para o mercado brasileiro.
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estão vivenciando um período de elevados lucros, motivou a paralisação 
das compras nacionais.”  

Os chilenos e europeus, grandes exportadores mundiais, ao sentirem os 
efeitos da crise internacional, que culminou com a queda da renda em 
quase todos os países consumidores e, por consequência
demanda de vinho fino pelo bloco de países desenvolvidos, seus tradicionais 
mercados, voltaram suas baterias para o mercado brasileiro
excedentes estocados em 2009 precisavam ser desovados a qualquer 

, o que começou a ser feito a partir de meados de 2010.” 

O primeiro, e talvez mais relevante aspecto a ser considerado, é que os peticionários não 
demonstração daquilo que alegam. A leitura da petição, especialmente dos 

trechos incluídos na parte relativa à evolução imprevista das circunstâncias, é repleta de argumentos 
falaciosos e de bravatas. O DECOM não pode, por isso, concluir que essa condição 
atrelada ao aumento das importações, encontra-se satisfeita. 

Apesar disso, o Departamento não questionou/analisou a argumentação apresentada. 
se a afirmar que “[a]ssim, à luz das explicações apresentadas pelos peticionários, o 

Departamento considerou ter sido caracterizada evolução imprevista das circunstâncias que levaram 
ao aumento das importações brasileiras de vinho no período considerado (Parecer, par. 65)

Como será demonstrado abaixo, por meio de dados e não de alegações vazias, há uma série 
de equívocos por parte dos peticionários, o que, em última instância, forçosamente leva à conclusão 
de que não houve evolução imprevista das circunstâncias, nos termos da

sobre salvaguardas. 

principal argumento dos peticionários se refere à suposta transferência para o mercado 
brasileiro de vendas do produto, como consequência indireta da crise financeira internacional. A 
lógica é a seguinte: a) a crise financeira era imprevisível; b) a crise diminuiu consumo em mercados 
tradicionais; c) houve redirecionamento de exportações para o Brasil; d) este redirecionamento 
provoca prejuízo grave aos produtores nacionais, em razão de um fator imprevisível.

A argumentação pode ser contestada em razão de não coincidir com os dados do setor. Em 
primeiro lugar, porque a crise financeira não afetou substancialmente o consumo de vinho nos 
mercados tradicionais. Ao contrário, conforme demonstra a seção seguinte, o consumo e a 
importação de vinhos na Europa e Estados Unidos praticamente se manteve, enquanto subiu o 
consumo em mercados emergentes, como foi o caso da China. Destarte, inexiste correlação lógica 
entre excesso de produção e redirecionamento para o mercado brasileiro. 
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estão vivenciando um período de elevados lucros, motivou a paralisação 

Os chilenos e europeus, grandes exportadores mundiais, ao sentirem os 
, que culminou com a queda da renda em 

consequência, redução da 
demanda de vinho fino pelo bloco de países desenvolvidos, seus tradicionais 

voltaram suas baterias para o mercado brasileiro. Os 
tes estocados em 2009 precisavam ser desovados a qualquer 

, o que começou a ser feito a partir de meados de 2010.” (grifou-se) 

os peticionários não 
A leitura da petição, especialmente dos 

, é repleta de argumentos 
que essa condição “de fato”, que é 

não questionou/analisou a argumentação apresentada. 
se a afirmar que “[a]ssim, à luz das explicações apresentadas pelos peticionários, o 

Departamento considerou ter sido caracterizada evolução imprevista das circunstâncias que levaram 
(Parecer, par. 65).”  

ações vazias, há uma série 
de equívocos por parte dos peticionários, o que, em última instância, forçosamente leva à conclusão 

da legislação e da 

principal argumento dos peticionários se refere à suposta transferência para o mercado 
brasileiro de vendas do produto, como consequência indireta da crise financeira internacional. A 

diminuiu consumo em mercados 
tradicionais; c) houve redirecionamento de exportações para o Brasil; d) este redirecionamento 
provoca prejuízo grave aos produtores nacionais, em razão de um fator imprevisível. 

de não coincidir com os dados do setor. Em 
primeiro lugar, porque a crise financeira não afetou substancialmente o consumo de vinho nos 
mercados tradicionais. Ao contrário, conforme demonstra a seção seguinte, o consumo e a 

Estados Unidos praticamente se manteve, enquanto subiu o 
consumo em mercados emergentes, como foi o caso da China. Destarte, inexiste correlação lógica 
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53. Em segundo lugar, os dados 
posterior – indicam que tampouco houve redirecionamento substancial para o Brasil, em razão de 
inexistente diminuição de consumo. Conforme pode ser demonstrado pela análise de questionários 
do setor – aos quais as Associaç
houve elevação de estoques pelos importadores, em 2010, em razão da normativa da Receita 
Federal para a colocação de selos nos vinhos. Portanto, a elevação de importaçõ
indicado, foi provocado por insegurança originada no próprio mercado brasileiro, e não por 
mudanças substantivas ou imprevistas no comércio internacional.

54. Em terceiro lugar, deve
nacionais parece não ocorrer, considerando os indicadores disponíveis (produção, vendas e 
participação no CNA), afetando em consequência a linha da argumentação. E ainda que este prejuízo 
ocorresse, não poderia ser imputado a condição imprevista, uma vez
não há correlação entre o fator imprevisto (crise financeira) e o aumento de importações para o 
Brasil. 

 

2.3.2. Alegação de redução das importações 

55. Os peticionários alegam, sem provas, que houve redu
consumidores tradicionais de vinho. Sequer apresentam documentos indicando quem seriam esses 
consumidores. No que interessa para a investigação de salvaguarda
principais importadores do produto para que, num segundo momento, por meio de análise 
combinada com os principais exportadores, seja aferido se, de fato, há algo que escape à 
normalidade dos fatos em se tratando das exportações e das

56. Para identificação dos principais importadores
página eletrônica do Comtrade, das Nações Unidas. Os dados de 2008 a 2010 permitem que se 
conclua que os principais importadores de vin
os Estados Unidos e países da União Europeia. China, Rússia e Japão também aparecem entre os 
principais nesse período. Os dois primeiros, como se
opção dos exportadores durante a crise.

Tabela 06: Principais importadores mundiais de vinho (SH 220421)

2008 

País Partic.*

Estados Unidos 20,9%

Reino Unido 17,0%
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Em segundo lugar, os dados de exportação mundial – amplamente indicados em seção 
indicam que tampouco houve redirecionamento substancial para o Brasil, em razão de 

inexistente diminuição de consumo. Conforme pode ser demonstrado pela análise de questionários 
Associações esperam ter acesso, no limite das regras de confidencialidade 

houve elevação de estoques pelos importadores, em 2010, em razão da normativa da Receita 
Federal para a colocação de selos nos vinhos. Portanto, a elevação de importaçõ
indicado, foi provocado por insegurança originada no próprio mercado brasileiro, e não por 
mudanças substantivas ou imprevistas no comércio internacional. 

Em terceiro lugar, deve-se observar que o alegado prejuízo grave para os produtore
parece não ocorrer, considerando os indicadores disponíveis (produção, vendas e 

, afetando em consequência a linha da argumentação. E ainda que este prejuízo 
ocorresse, não poderia ser imputado a condição imprevista, uma vez que – conforme se indicou 
não há correlação entre o fator imprevisto (crise financeira) e o aumento de importações para o 

Alegação de redução das importações nos países consumidores 

Os peticionários alegam, sem provas, que houve redução do poder de compra dos 
consumidores tradicionais de vinho. Sequer apresentam documentos indicando quem seriam esses 
consumidores. No que interessa para a investigação de salvaguardas, basta verificar quem são os 
principais importadores do produto para que, num segundo momento, por meio de análise 
combinada com os principais exportadores, seja aferido se, de fato, há algo que escape à 
normalidade dos fatos em se tratando das exportações e das importações de vinho.

Para identificação dos principais importadores mundiais, utiliza-se aqui informação obtida da 
, das Nações Unidas. Os dados de 2008 a 2010 permitem que se 

conclua que os principais importadores de vinho (SH 220421), como indicado na tabela abaixo, são 
os Estados Unidos e países da União Europeia. China, Rússia e Japão também aparecem entre os 

Os dois primeiros, como se verá oportunamente, é que foram a verdadeira 
ortadores durante a crise. 

: Principais importadores mundiais de vinho (SH 220421)

 2009  2010 

Partic.* 

 

País Partic.* 

 

País Partic.*

20,9% Reino Unido 18,1% Reino Unido 16,9%

17,0% Estados Unidos 13,9% Estados Unidos 13,9%
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amplamente indicados em seção 
indicam que tampouco houve redirecionamento substancial para o Brasil, em razão de 

inexistente diminuição de consumo. Conforme pode ser demonstrado pela análise de questionários 
ter acesso, no limite das regras de confidencialidade – 

houve elevação de estoques pelos importadores, em 2010, em razão da normativa da Receita 
Federal para a colocação de selos nos vinhos. Portanto, a elevação de importações, no período 
indicado, foi provocado por insegurança originada no próprio mercado brasileiro, e não por 

se observar que o alegado prejuízo grave para os produtores 
parece não ocorrer, considerando os indicadores disponíveis (produção, vendas e 

, afetando em consequência a linha da argumentação. E ainda que este prejuízo 
conforme se indicou – 

não há correlação entre o fator imprevisto (crise financeira) e o aumento de importações para o 

ção do poder de compra dos 
consumidores tradicionais de vinho. Sequer apresentam documentos indicando quem seriam esses 

verificar quem são os 
principais importadores do produto para que, num segundo momento, por meio de análise 
combinada com os principais exportadores, seja aferido se, de fato, há algo que escape à 

importações de vinho. 

se aqui informação obtida da 
, das Nações Unidas. Os dados de 2008 a 2010 permitem que se 

ho (SH 220421), como indicado na tabela abaixo, são 
os Estados Unidos e países da União Europeia. China, Rússia e Japão também aparecem entre os 

verá oportunamente, é que foram a verdadeira 

: Principais importadores mundiais de vinho (SH 220421) 

Partic.* 

16,9% 

13,9% 
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Alemanha 11,4%

Rússia 6,7%

Holanda 6,1%

Canadá 4,4%

França 2,4%

Japão 2,3%

Dinamarca 2,1%

Suíça 1,6%

Demais 25,1%

Total 100,0%

* Refere-se à participação daquele país em relação ao volume total de importações mundiais. 

57. Pela lógica dos peticionários, esses mercados 
deixariam de consumir por conta da crise, 
mercados, entre os quais o Brasil
nesses consumidores principais. 

 

2.3.2.1. Importações da União Europeia

58. Os dados de importação da União Europeia mostram que, no período compreendido entre 
2007 e 2011, houve redução dos volumes importados de fora do bloco desde que a crise começou 
em 2008. A redução foi, praticamente, constante. 
Com efeito, como também se observa pela tabela abaixo, as importações com origem dentro do 
bloco observaram tendência distinta no mesmo período. E, como se vê, os volumes importados 
intrabloco foram bem superiores aos volu
apesar de ter havido queda nas compras externas, internamente o mercado continuou aquecido 
mesmo depois da crise. 

Tabela 07: Importações de vinho (SH 220421) pela União Europeia* (em 

Ano 

2006 676.024.700

2007 726.568.600

2008 704.410.900

2009 677.323.100

2010 655.083.900
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11,4% Alemanha 13,0% Alemanha 11,1%

6,7% Rússia 6,0% Rússia 

6,1% Holanda 5,3% Holanda 

4,4% Canadá 5,2% Canadá 

2,4% Japão 2,8% Bélgica 

2,3% França 2,8% China 

2,1% Dinamarca 2,4% Japão 

1,6% China 2,0% França 

25,1% Demais 28,6% Demais 28,5%

100,0% Total 100,0% Total 100,0%

se à participação daquele país em relação ao volume total de importações mundiais. 
Comtrade (http://comtrade.un.org) 

Pela lógica dos peticionários, esses mercados – Estados Unidos e Europa
deixariam de consumir por conta da crise, gerando redirecionamento das exportações para outros 
mercados, entre os quais o Brasil. Inicialmente, portanto, analise-se a evolução das importações 

 

União Europeia 

Os dados de importação da União Europeia mostram que, no período compreendido entre 
2007 e 2011, houve redução dos volumes importados de fora do bloco desde que a crise começou 
em 2008. A redução foi, praticamente, constante. Isso, porém, não explica redução de consumo
Com efeito, como também se observa pela tabela abaixo, as importações com origem dentro do 
bloco observaram tendência distinta no mesmo período. E, como se vê, os volumes importados 
intrabloco foram bem superiores aos volumes que deixaram de ser importados extrabloco.
apesar de ter havido queda nas compras externas, internamente o mercado continuou aquecido 

: Importações de vinho (SH 220421) pela União Europeia* (em 

Extra-UE Intra-UE 

Volume Evolução Volume Evolução

676.024.700 - 1.245.945.400 - 

726.568.600 7,5% 1.239.956.600 -0,5%

704.410.900 -3,0% 1.356.237.200 9,4%

677.323.100 -3,8% 1.722.328.300 27,0%

655.083.900 -3,3% 1.961.669.500 13,9%
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11,1% 

6,9% 

6,4% 

5,0% 

3,1% 

2,9% 

2,7% 

2,6% 

28,5% 

100,0% 

se à participação daquele país em relação ao volume total de importações mundiais. Fonte: UN 

Estados Unidos e Europa, principalmente – 
exportações para outros 

se a evolução das importações 

Os dados de importação da União Europeia mostram que, no período compreendido entre 
2007 e 2011, houve redução dos volumes importados de fora do bloco desde que a crise começou 

, não explica redução de consumo. 
Com efeito, como também se observa pela tabela abaixo, as importações com origem dentro do 
bloco observaram tendência distinta no mesmo período. E, como se vê, os volumes importados 

mes que deixaram de ser importados extrabloco. Ou seja: 
apesar de ter havido queda nas compras externas, internamente o mercado continuou aquecido 

: Importações de vinho (SH 220421) pela União Europeia* (em litros) 

Evolução 

 

0,5% 

9,4% 

27,0% 

13,9% 

http://comtrade.un.org/
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2011 624.004.400
* Considerando-se os 27 países membros que compõem a União Europeia. 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction

59. Uma análise complementar
evolução do volume importado extrabloco pela União Europeia. Nesse sentido, a tabela a
apresenta os números em questão

Tabela 08: Importações de vinho (SH 220421) pela União Europeia* (

Origem 2006 

Chile 130.093.600 

Austrália 219.115.400 

África do Sul 117.756.100 

Argentina 43.390.600 

Estados Unidos 114.697.800 

Nova Zelândia 23.731.400 

Demais 27.239.800 

Total Extra-UE 676.024.700 
* Considerando-se os 27 países membros que compõem a União Europeia. Fonte: Eurostat 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction

60. Como se observa, até 2009, a Austrália era o principal fornecedor 
Europeia, posto que perdeu para o Chile em 2010
de ligeira redução nos volumes exportados pelo país latino
aumentou sua participação constantemente, sobretudo nos anos em que 
maiores (2008 para 2009 e 2009 para 2010).
África do Sul também avançaram nos anos de crise.

Tabela 09: Participação nas importações extrabloco da União Europeia*

Exportadores 2006 

Chile 19,2% 

Austrália 32,4% 

África do Sul 17,4% 

Argentina 6,4% 

Estados Unidos 17,0% 

Nova Zelândia 3,5% 

Demais 4,0% 
* Considerando-se os 27 países membros que compõem a União Europeia. Fonte: Eurostat 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction
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624.004.400 -4,7% 2.029.077.700 3,4%
se os 27 países membros que compõem a União Europeia. Fonte: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction

nálise complementar, que se mostra igualmente relevante, leva em consideração a 
evolução do volume importado extrabloco pela União Europeia. Nesse sentido, a tabela a

em questão. 

: Importações de vinho (SH 220421) pela União Europeia* (em litros

2007 2008 2009 

 166.360.100 167.513.300 181.800.100 188.003.200

 229.757.000 212.219.800 182.860.800 157.556.600

 118.909.500 131.251.300 143.162.800 129.835.100

 47.565.900 53.734.300 49.765.200 

 107.638.700 82.730.800 62.107.400 

 29.230.200 31.345.400 32.894.700 

 27.107.200 25.616.000 24.732.100 

 726.568.600 704.410.900 677.323.100 655.083.900
se os 27 países membros que compõem a União Europeia. Fonte: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction

té 2009, a Austrália era o principal fornecedor de vinho 
Europeia, posto que perdeu para o Chile em 2010 e que foi mantido pelos chilenos em
de ligeira redução nos volumes exportados pelo país latino-americano. O Chile, a propósito, 
aumentou sua participação constantemente, sobretudo nos anos em que os efeitos da

(2008 para 2009 e 2009 para 2010). As exportações da Argentina, da Nova Zelândia e da 
África do Sul também avançaram nos anos de crise. 

: Participação nas importações extrabloco da União Europeia*

2007 2008 2009 2010

22,9% 23,8% 26,8% 28,7%

31,6% 30,1% 27,0% 24,1%

16,4% 18,6% 21,1% 19,8%

6,5% 7,6% 7,3% 7,5%

14,8% 11,7% 9,2% 9,9%

4,0% 4,4% 4,9% 6,2%

3,7% 3,6% 3,7% 3,8%
se os 27 países membros que compõem a União Europeia. Fonte: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction
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3,4% 
Fonte: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction) 

, que se mostra igualmente relevante, leva em consideração a 
evolução do volume importado extrabloco pela União Europeia. Nesse sentido, a tabela abaixo 

em litros) 

2010 2011 

188.003.200 187.616.800 

157.556.600 112.223.800 

129.835.100 103.139.600 

49.371.100 85.628.000 

64.596.200 71.266.100 

40.911.700 36.934.000 

24.810.000 27.196.100 

655.083.900 624.004.400 
se os 27 países membros que compõem a União Europeia. Fonte: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction) 

de vinho para a União 
e que foi mantido pelos chilenos em 2011, apesar 

O Chile, a propósito, 
os efeitos da crise foram 

s da Argentina, da Nova Zelândia e da 

: Participação nas importações extrabloco da União Europeia* 

2010 2011 

28,7% 30,1% 

24,1% 18,0% 

19,8% 16,5% 

7,5% 13,7% 

9,9% 11,4% 

6,2% 5,9% 

3,8% 4,4% 
se os 27 países membros que compõem a União Europeia. Fonte: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction
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61. Pode-se concluir, ainda, 
da Austrália, cujas vendas para a Europa despencaram no pós
Estados Unidos também sofreram queda significativa no período; porém,
retomada das vendas dos norte-
aumentaram no período de crise e, em
nem Estados Unidos nem África do Sul

62. Em resumo: 

a) apesar de ter havido queda nas importações extrazona de vinho por parte da União 
Europeia, isso não representou redução do consumo de vinho pelo bloco, uma vez que, em 
direção oposta a essa redução, houve aumento proporcionalmente superior das 
importações intrazona; 

b) dos países exportadores que potencialmente seriam prejudicados por conta
Austrália teve a maior redução, durante e depois da crise; assim também ocorreu com África 
do Sul e com Estados Unidos, mas de forma distinta:
crise, mas redução com a retomada das vendas norte
importações brasileiras dessas origens 
demonstra não haver redirecionamento de suas vendas para o Brasil;

c) por fim, o Chile, um dos principais exportadores para o mercado europeu, 
elevou suas vendas durante a crise, como assumiu, nesse período, o posto de maior 
fornecedor extrazona de vinho para a União Europeia.

 

2.3.2.2. Importações dos Estados Unidos

63. O comportamento do mercado consumidor 
importadores mundiais, foi um pouco distinto. Os dados da tabela abaixo mostram que houve 
redução das importações nos anos de 2008 e 2009, justamente durante a crise. Porém, mostram 
igualmente que houve retomada das impor
período pré-crise. 

Tabela 10: Importações de vinho (SH 220421) pelos Estados Unidos, por país (em litros)

Origem 2007 

Itália 223.632.146

Austrália 176.026.348
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 que, dos exportadores tradicionais, a redução mais acentuada foi a 
da Austrália, cujas vendas para a Europa despencaram no pós-crise. As importações com origem nos 
Estados Unidos também sofreram queda significativa no período; porém, já a partir de 2010, houve 

-americanos. Por fim, no caso da África do Sul, suas vendas também 
aumentaram no período de crise e, em seguida, começaram a diminuir. No entanto, nem

nem África do Sul, como se verá, redirecionaram exportações para o Brasil

apesar de ter havido queda nas importações extrazona de vinho por parte da União 
eia, isso não representou redução do consumo de vinho pelo bloco, uma vez que, em 

essa redução, houve aumento proporcionalmente superior das 
 

dos países exportadores que potencialmente seriam prejudicados por conta
Austrália teve a maior redução, durante e depois da crise; assim também ocorreu com África 
do Sul e com Estados Unidos, mas de forma distinta: aumento da participação sul
crise, mas redução com a retomada das vendas norte-americanas
importações brasileiras dessas origens sempre foram, porém, insignificantes, o que
demonstra não haver redirecionamento de suas vendas para o Brasil; e 

, um dos principais exportadores para o mercado europeu, 
elevou suas vendas durante a crise, como assumiu, nesse período, o posto de maior 
fornecedor extrazona de vinho para a União Europeia. 

Importações dos Estados Unidos 

do mercado consumidor dos Estados Unidos, um dos maiores 
foi um pouco distinto. Os dados da tabela abaixo mostram que houve 

redução das importações nos anos de 2008 e 2009, justamente durante a crise. Porém, mostram 
igualmente que houve retomada das importações já em 2010, e em volumes superiores aos do 

: Importações de vinho (SH 220421) pelos Estados Unidos, por país (em litros)

2008 2009 2010 

223.632.146 203.953.999 200.201.372 218.054.716

176.026.348 164.449.675 149.545.695 145.391.347
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que, dos exportadores tradicionais, a redução mais acentuada foi a 
importações com origem nos 

a partir de 2010, houve 
Por fim, no caso da África do Sul, suas vendas também 

seguida, começaram a diminuir. No entanto, nem Austrália 
, redirecionaram exportações para o Brasil. 

apesar de ter havido queda nas importações extrazona de vinho por parte da União 
eia, isso não representou redução do consumo de vinho pelo bloco, uma vez que, em 

essa redução, houve aumento proporcionalmente superior das 

dos países exportadores que potencialmente seriam prejudicados por conta da redução, a 
Austrália teve a maior redução, durante e depois da crise; assim também ocorreu com África 

aumento da participação sul-africana na 
nas no pós-crise. As 

, insignificantes, o que 

, um dos principais exportadores para o mercado europeu, não apenas 
elevou suas vendas durante a crise, como assumiu, nesse período, o posto de maior 

dos Estados Unidos, um dos maiores 
foi um pouco distinto. Os dados da tabela abaixo mostram que houve 

redução das importações nos anos de 2008 e 2009, justamente durante a crise. Porém, mostram 
já em 2010, e em volumes superiores aos do 

: Importações de vinho (SH 220421) pelos Estados Unidos, por país (em litros) 

 2011 

218.054.716 242.745.416 

145.391.347 130.795.672 
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França 86.061.901

Chile 58.243.588

Argentina 28.066.343

Espanha 35.201.182

Alemanha 28.899.329

Nova Zelândia 19.509.886

Portugal 10.974.060

África do Sul 9.607.260

Holanda 90.554 

Demais 11.587.315

Total 687.899.912

Fonte: USITC (

64. Como se pode observar, 
importações norte-americanas; porém, foram igualmente os beneficiados
compras, a partir de 2010. Recorde
passaram a ampliar as vendas intrazona na União Europeia. Por outro lado, a Austrália, um dos 
principais fornecedores para os Estados Unidos,
tenha preservado o posto de 2º maior fornecedor para o mercado norte
Argentina e Chile acabaram, de fato, ocupando
Estados Unidos, sobretudo em 2008 e 2009. 

65. Tudo isso leva à conclusão de que, ao contrário do que se alegam os peticionários:

a) a redução das importações norte
europeus em 2008 e 2009 (embora, como se vê, a redução da Itália, 
pequena); esses países acabaram 
Europeia – e, como se verá aba

b) o mercado norte-americano, no entanto, recuperou
vendas da Europa para aquele mercado se normalizaram
período pré-crise; e 

c) nesse período de crise, o Chile
o oposto. 
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86.061.901 75.837.826 68.180.546 69.068.234

58.243.588 60.201.697 67.207.911 68.134.450

28.066.343 38.363.118 49.986.749 60.633.855

35.201.182 36.052.391 34.879.803 39.217.711

28.899.329 27.208.024 23.929.573 28.511.333

19.509.886 18.770.071 18.845.524 23.292.041

10.974.060 10.422.951 10.426.123 11.703.717

9.607.260 8.204.401 8.473.528 9.244.584

 187.430 809.808 4.131.937

11.587.315 10.753.538 9.777.280 11.422.843

687.899.912 654.405.121 642.263.912 688.806.768

Fonte: USITC (http://dataweb.usitc.gov/) 

Como se pode observar, os países europeus foram os principais afetados com a redução
s; porém, foram igualmente os beneficiados com a retomada das 

compras, a partir de 2010. Recorde-se, como visto acima, que os europeus, no mesmo período, 
passaram a ampliar as vendas intrazona na União Europeia. Por outro lado, a Austrália, um dos 
principais fornecedores para os Estados Unidos, sofreu redução constante em suas vendas, embora 
tenha preservado o posto de 2º maior fornecedor para o mercado norte-americano. Por fim

acabaram, de fato, ocupando o espaço deixado pelos europeus no mercado dos 
2008 e 2009.  

Tudo isso leva à conclusão de que, ao contrário do que se alegam os peticionários:

a redução das importações norte-americanas provocou diminuição das vendas dos países 
em 2008 e 2009 (embora, como se vê, a redução da Itália, principal fornecedor, foi 
esses países acabaram redirecionando vendas para os países da
e, como se verá abaixo, também para Rússia e China; 

americano, no entanto, recuperou-se rapidamente e, já em 2010,
vendas da Europa para aquele mercado se normalizaram, e em volumes superiores aos do 

nesse período de crise, o Chile ainda aumentou sua participação naquele mercado, e não 

Kubitschek, 1455, 6° andar  
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69.068.234 75.783.562 

68.134.450 64.581.321 

60.633.855 63.350.238 

39.217.711 41.228.794 

28.511.333 27.254.135 

23.292.041 23.086.756 

11.703.717 12.362.751 

9.244.584 8.429.822 

4.131.937 4.310.256 

11.422.843 12.361.829 

688.806.768 706.290.552 

os países europeus foram os principais afetados com a redução das 
com a retomada das 

se, como visto acima, que os europeus, no mesmo período, 
passaram a ampliar as vendas intrazona na União Europeia. Por outro lado, a Austrália, um dos 

freu redução constante em suas vendas, embora 
americano. Por fim, 

pelos europeus no mercado dos 

Tudo isso leva à conclusão de que, ao contrário do que se alegam os peticionários: 

americanas provocou diminuição das vendas dos países 
principal fornecedor, foi 

vendas para os países da própria União 

se rapidamente e, já em 2010, as 
, e em volumes superiores aos do 

aumentou sua participação naquele mercado, e não 

http://dataweb.usitc.gov/
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2.3.3. Alegação de redirecionamento das expo

66. Complementando a análise feita acima, que leva à conclusão de que os efeitos da crise nos 
mercados consumidores da Europa e Estados Unidos em nada afetaram o Brasil, parte
a análise das exportações dos principais exp
alegação dos peticionários, de buscar novos mercados consumidores. 
Comtrade, das Nações Unidas, mostram os principais exportadores de vinho de 2008 a 2010

Tabela 11: Principais exportadores mundiais de vinho (SH 220421)

2008 

País Partic.*

Itália 20,9

França 18,2%

Espanha 12,1%

Austrália 9,8%

Chile 7,1%

Alemanha 5,3%

Argentina 4

África do Sul 3,7%

Estados Unidos 3,6%

Portugal 3,5%

Nova Zelândia 3,0%

Demais 8,9%

Total 

* Refere-se à participação daquele país em relação ao volume total de exportações mundiais. Fonte: UN 

67. Como se pode verificar pela tabela acima, Itália, França e Espanha são os 
exportadores mundiais do produto, respondendo, em cada um dos três anos da tabela (2008 a 
2010), por pelo menos metade das exportações mundiais (51,0% na média do período). Se a eles 
forem acrescidas as participações de Alemanha e Portugal, outr
maiores exportadores, a média, por ano, chega a 60,0%. Chile, Argentina, Austrália, Estados Unidos, 
África do Sul e Nova Zelândia estão também entre os maiores exportadores e, juntos, representam 
pouco mais de 30% das exportações. Pela lógica dos peticionários, esses países teriam desovado 
suas exportações para o Brasil. Mas, como se verá abaixo, is
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. Alegação de redirecionamento das exportações para o Brasil 

Complementando a análise feita acima, que leva à conclusão de que os efeitos da crise nos 
mercados consumidores da Europa e Estados Unidos em nada afetaram o Brasil, parte
a análise das exportações dos principais exportadores de vinho – que teriam tido, segundo a 
alegação dos peticionários, de buscar novos mercados consumidores. Inicialmente

mostram os principais exportadores de vinho de 2008 a 2010

Principais exportadores mundiais de vinho (SH 220421)

 2009  2010 

Partic.*  País Partic.*  País Partic.*

20,9% Itália 22,3% Itália 22,9%

18,2% França 17,1% França 15,9%

12,1% Espanha 10,7% Espanha 13,0%

9,8% Austrália 9,0% Chile 8,2%

7,1% Chile 7,7% Austrália 8,1%

5,3% Alemanha 5,3% Alemanha 5,9%

4,0% África do Sul 4,3% Argentina 4,2%

3,7% Argentina 4,2% Estados Unidos 3,7%

3,6% Estados Unidos 4,0% Portugal 3,5%

3,5% Portugal 3,4% África do Sul 3,5%

3,0% Nova Zelândia 3,4% Nova Zelândia 2,1%

8,9% Demais 8,6% Demais 8,9%

 Total  Total 

se à participação daquele país em relação ao volume total de exportações mundiais. Fonte: UN 
Comtrade (http://comtrade.un.org) 

Como se pode verificar pela tabela acima, Itália, França e Espanha são os 
exportadores mundiais do produto, respondendo, em cada um dos três anos da tabela (2008 a 
2010), por pelo menos metade das exportações mundiais (51,0% na média do período). Se a eles 
forem acrescidas as participações de Alemanha e Portugal, outros dois países europeus entre os 
maiores exportadores, a média, por ano, chega a 60,0%. Chile, Argentina, Austrália, Estados Unidos, 
África do Sul e Nova Zelândia estão também entre os maiores exportadores e, juntos, representam 

tações. Pela lógica dos peticionários, esses países teriam desovado 
suas exportações para o Brasil. Mas, como se verá abaixo, isso não corresponde à realidade.
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Complementando a análise feita acima, que leva à conclusão de que os efeitos da crise nos 
mercados consumidores da Europa e Estados Unidos em nada afetaram o Brasil, parte-se agora para 

que teriam tido, segundo a 
Inicialmente, as estatísticas do 

mostram os principais exportadores de vinho de 2008 a 2010. 

Principais exportadores mundiais de vinho (SH 220421) 

Partic.* 

22,9% 

15,9% 

13,0% 

8,2% 

8,1% 

5,9% 

4,2% 

3,7% 

3,5% 

3,5% 

2,1% 

8,9% 

 

se à participação daquele país em relação ao volume total de exportações mundiais. Fonte: UN 

Como se pode verificar pela tabela acima, Itália, França e Espanha são os principais 
exportadores mundiais do produto, respondendo, em cada um dos três anos da tabela (2008 a 
2010), por pelo menos metade das exportações mundiais (51,0% na média do período). Se a eles 

os dois países europeus entre os 
maiores exportadores, a média, por ano, chega a 60,0%. Chile, Argentina, Austrália, Estados Unidos, 
África do Sul e Nova Zelândia estão também entre os maiores exportadores e, juntos, representam 

tações. Pela lógica dos peticionários, esses países teriam desovado 
so não corresponde à realidade.  

http://comtrade.un.org/
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2.3.3.1. Exportações da União Europeia

68. Como verificado com base nos dados do 
exportadores mundiais de vinho. A
um importante indicador sobre os efeitos da crise econômica, indicada na petição como sendo um 
fator importante em termos de ev
evolução das exportações extrabloco

Tabela 12: Exportações de vinho (SH 220421)

* Considerando-se os 27 países membros que compõem a União Europeia. Fonte: Eurostat 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction

69. Inicialmente, os dados mostram que as exportações totais da União Europeia mant
tendência de alta em todos os períodos, exceto de 2007 para 2008 e de 2008 para 2009
o período em que a crise foi mais intensa na região
período, apesar de os europeus terem reduzido suas vendas p
destino de suas vendas, houve aumento das vendas intrazona no bloco.
aferir o “deslocamento” das exportações europeias nesse período, a tabela a seguir contempla os 
volumes exportados, por país de des

Tabela 13: Exportações de vinho (SH 220421) pela União Europeia* (

Destino 2006 

Estados Unidos 377.975.100 398.874.900

Rússia 164.426.600 180.061.200

China 12.266.500 22.245.500

Canadá 122.211.500 122.834.900

Japão 95.313.700 89.913.900

Brasil** 17.134.700 19.532.100

Demais 343.571.100 391.639.600

Total Extra-UE 1.132.899.200 1.225.102.100
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.1. Exportações da União Europeia 

verificado com base nos dados do Comtrade, os europeus são os principais 
mundiais de vinho. A evolução das exportações europeias de vinho seria, desta forma, 

um importante indicador sobre os efeitos da crise econômica, indicada na petição como sendo um 
fator importante em termos de evolução imprevista das circunstâncias. Em primeiro lugar, veja
evolução das exportações extrabloco da União Europeia na tabela abaixo. 

: Exportações de vinho (SH 220421) extrazona pela União Europeia* (

Ano 
Exportações 

Volume Evolução 

2006 1.132.899.200 - 

2007 1.225.102.100 8,1% 

2008 1.206.082.600 -1,6% 

2009 1.120.703.400 -7,1% 

2010 1.364.852.900 21,8% 

2011 1.512.137.700 10,8% 
se os 27 países membros que compõem a União Europeia. Fonte: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction

, os dados mostram que as exportações totais da União Europeia mant
tendência de alta em todos os períodos, exceto de 2007 para 2008 e de 2008 para 2009

rise foi mais intensa na região. Como também se viu anteriormente, nesse 
período, apesar de os europeus terem reduzido suas vendas para os Estados Unidos, principal 
destino de suas vendas, houve aumento das vendas intrazona no bloco. Com vistas a melhor se 
aferir o “deslocamento” das exportações europeias nesse período, a tabela a seguir contempla os 
volumes exportados, por país de destino. 

: Exportações de vinho (SH 220421) pela União Europeia* (em litros

2007 2008 2009 2010

398.874.900 375.344.700 354.528.100 386.800.900

180.061.200 164.872.600 127.890.100 193.174.100

22.245.500 33.475.000 63.623.700 109.371.800

122.834.900 123.778.400 119.437.900 126.881.800

89.913.900 91.333.000 89.672.700 95.240.000

19.532.100 19.306.200 16.447.100 24.232.600

391.639.600 397.972.700 349.103.800 429.151.700

1.225.102.100 1.206.082.600 1.120.703.400 1.364.852.900

Kubitschek, 1455, 6° andar  

mail: saopaulo@barralmjorge.com.br 

os europeus são os principais 
evolução das exportações europeias de vinho seria, desta forma, 

um importante indicador sobre os efeitos da crise econômica, indicada na petição como sendo um 
Em primeiro lugar, veja-se a 

pela União Europeia* (em litros) 

se os 27 países membros que compõem a União Europeia. Fonte: Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction) 

, os dados mostram que as exportações totais da União Europeia mantiveram 
tendência de alta em todos os períodos, exceto de 2007 para 2008 e de 2008 para 2009, justamente 

Como também se viu anteriormente, nesse 
ara os Estados Unidos, principal 

Com vistas a melhor se 
aferir o “deslocamento” das exportações europeias nesse período, a tabela a seguir contempla os 

em litros), por país 

2010 2011 

386.800.900 422.138.300 

193.174.100 191.431.200 

109.371.800 161.477.900 

126.881.800 130.923.800 

95.240.000 107.158.300 

24.232.600 26.829.000 

429.151.700 472.179.200 

1.364.852.900 1.512.137.700 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction
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* Considerando-se os 27 países membros que compõem a União Europeia. 
Brasil é feita apenas para fins de comparação, já que o Brasil não é o 6º mercado de destino dos vinhos 

europeus. Fonte: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction

70. Em que pese ter havido aumento nas exportações da União Europeia, d
a participação do Brasil no total dessas exportações manteve
a tabela abaixo mostra que, de 2007 a 2011, houve aumento de apenas 0,2 p.p. (1,6% para 1,8%), 
sendo que, nos anos de crise, a participaçã
participação manteve-se estável em 1,8%.

Tabela 14: Participação nas exportações de vinho (SH 220421) pela União Europeia*, por país

Destino 2006 

Estados Unidos 26,5% 

Rússia 11,5% 

China 0,9% 

Canadá 8,6% 

Japão 6,7% 

Brasil** 1,2% 

Demais 24,1% 
* Considerando-se os 27 países membros que compõem a União Europeia. 

Brasil é feita apenas para fins de comparação, já que o Brasil não é o 6º mercado de destino dos vinhos 
europeus. Fonte: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction

71. A afirmação de que os exportadores
mercados em outros países após a crise é, sim, verdadeira. Porém, 
é a afirmação de que esses exportadores desovaram seus produtos no Brasil.
estatísticas europeias são claras no sentido de que 
principalmente para a China, que elevou sua participação 
crise. Além disso, de 2009 para 2010, 
participação em 2,8 p.p., o que 
litros de vinho – volume muito acima do total importado pelo Brasil em 2010, excluindo
e Israel. 

72. Os dados podem, ainda, ser analisados de outra forma. A tabela abaixo contempla a variação 
dos volumes, em litros, das exportações europeias. Como se pode observar, os Estados Unidos, um 
dos principais importadores mundiais, reduziram suas compras de produ
crise (2008 e 2009). Porém, nos anos de 2010 e 2011, retomaram as importações normalmente, e 
em grandes volumes. Essa situação, aliás, já havia sido observada anteriormente.
Japão e Canadá, entre os desenvolvidos,
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se os 27 países membros que compõem a União Europeia. ** Ressalte-
Brasil é feita apenas para fins de comparação, já que o Brasil não é o 6º mercado de destino dos vinhos 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction

Em que pese ter havido aumento nas exportações da União Europeia, d
a participação do Brasil no total dessas exportações manteve-se praticamente a mesma. Com efeito, 
a tabela abaixo mostra que, de 2007 a 2011, houve aumento de apenas 0,2 p.p. (1,6% para 1,8%), 
sendo que, nos anos de crise, a participação ficou em 1,5% e 1,6%. Além disso, de 2010 para 2011, a 

se estável em 1,8%. 

: Participação nas exportações de vinho (SH 220421) pela União Europeia*, por país

2007 2008 2009 2010

32,6% 31,1% 31,6% 28,3%

14,7% 13,7% 11,4% 14,2%

1,8% 2,8% 5,7% 8,0%

10,0% 10,3% 10,7% 9,3%

7,3% 7,6% 8,0% 7,0%

1,6% 1,6% 1,5% 1,8%

32,0% 33,0% 31,2% 31,4%
se os 27 países membros que compõem a União Europeia. ** Ressalte-

Brasil é feita apenas para fins de comparação, já que o Brasil não é o 6º mercado de destino dos vinhos 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction

A afirmação de que os exportadores tradicionais – europeus, no caso – começaram
mercados em outros países após a crise é, sim, verdadeira. Porém, o que está longe de ser verdade 
é a afirmação de que esses exportadores desovaram seus produtos no Brasil.

são claras no sentido de que houve redirecionamento das exportações 
principalmente para a China, que elevou sua participação constantemente e, em especial, durante a 

de 2009 para 2010, o principal aumento foi para a Rússia, que elevou sua 
participação em 2,8 p.p., o que correspondeu a um aumento, naquele período

volume muito acima do total importado pelo Brasil em 2010, excluindo

Os dados podem, ainda, ser analisados de outra forma. A tabela abaixo contempla a variação 
das exportações europeias. Como se pode observar, os Estados Unidos, um 

dos principais importadores mundiais, reduziram suas compras de produtos europeus no período da 
crise (2008 e 2009). Porém, nos anos de 2010 e 2011, retomaram as importações normalmente, e 

Essa situação, aliás, já havia sido observada anteriormente.
Japão e Canadá, entre os desenvolvidos, também voltaram a importar normalmente já em 2010.

Kubitschek, 1455, 6° andar  

mail: saopaulo@barralmjorge.com.br 

-se que a inclusão do 
Brasil é feita apenas para fins de comparação, já que o Brasil não é o 6º mercado de destino dos vinhos 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction) 

Em que pese ter havido aumento nas exportações da União Europeia, deve-se observar que 
se praticamente a mesma. Com efeito, 

a tabela abaixo mostra que, de 2007 a 2011, houve aumento de apenas 0,2 p.p. (1,6% para 1,8%), 
o ficou em 1,5% e 1,6%. Além disso, de 2010 para 2011, a 

: Participação nas exportações de vinho (SH 220421) pela União Europeia*, por país 

2010 2011 

28,3% 27,9% 

14,2% 12,7% 

8,0% 10,7% 

9,3% 8,7% 

7,0% 7,1% 

1,8% 1,8% 

31,4% 31,2% 
-se que a inclusão do 

Brasil é feita apenas para fins de comparação, já que o Brasil não é o 6º mercado de destino dos vinhos 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction) 

começaram a buscar 
está longe de ser verdade 

é a afirmação de que esses exportadores desovaram seus produtos no Brasil. Como se viu, as 
redirecionamento das exportações 

constantemente e, em especial, durante a 
para a Rússia, que elevou sua 

período, de 65 milhões de 
volume muito acima do total importado pelo Brasil em 2010, excluindo-se Mercosul 

Os dados podem, ainda, ser analisados de outra forma. A tabela abaixo contempla a variação 
das exportações europeias. Como se pode observar, os Estados Unidos, um 

tos europeus no período da 
crise (2008 e 2009). Porém, nos anos de 2010 e 2011, retomaram as importações normalmente, e 

Essa situação, aliás, já havia sido observada anteriormente. Da mesma forma, 
também voltaram a importar normalmente já em 2010. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction
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73. Por outro lado, a China, no período da crise (2008 e 2009), surgiu como alternativa, 
aumentando suas compras de vinhos europeus em grandes volumes. Veja
2009, ano em que houve queda nas vendas para todos os países, as compras chinesas aumentaram 
em mais de 30 milhões de litros. No acumulado do período (2007 a 2011), dos 287 milhões de litros 
de vinho europeu que foram exportados, quase 140 milhões foram para a China.

Tabela 15: Evolução da variação dos volumes

Destino 06’/07’ 

Total Extra-EU +92.202.900 

China +9.979.000 +11.229.500

Estados Unidos +20.899.800 

Japão -5.399.800 

Canadá +623.400 

Brasil +2.397.400 

Rússia +15.634.600 

Demais +48.068.500 
* Considerando-se os 27 países membros que compõem a União Europeia. Fonte: Eurostat 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction

74. Veja-se que, se se considerarem os períodos em que as exportações europeias aumentaram 
(excluindo-se, portanto, 2008 e 2009), a distribuição dos excedentes exportados most
que nunca houve exportações em volume acentuado e significativo
2010 para 2011, o excedente exportado para o Brasil correspondeu a 1,8% do total, valor 1,4 p.p. 
inferior à variação de 2009 para 2010. No caso da C
dos Estados Unidos – principal comprador fora da Europa, já recuperado da crise
correspondeu a 35,4% e 24,0%, respectivamente. Nos dois casos, a variação em relação ao período 
2009-2010 foi superior, respectivamente, em 16,7 p.p. e 10,8 p.p. 

75. Na análise de 2007 para 2011, apenas 2,5% dos excedentes totais exportados pela União 
Europeia no período foram direcionados para o Brasil 
considerados como importadores tradicionais 
exemplo, foram 48,5%. Veja-se, assim, que 
especial ou preferido” de exportações europeias e não há, além disso, 
imprevisibilidade nem de surto de importações no período recente (2010 a 2011) em direção ao 
país. 
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Por outro lado, a China, no período da crise (2008 e 2009), surgiu como alternativa, 
aumentando suas compras de vinhos europeus em grandes volumes. Veja-se, por exemplo, que em 

queda nas vendas para todos os países, as compras chinesas aumentaram 
em mais de 30 milhões de litros. No acumulado do período (2007 a 2011), dos 287 milhões de litros 
de vinho europeu que foram exportados, quase 140 milhões foram para a China.

variação dos volumes exportados de vinho (SH 220421) pela União 
Europeia*, em números absolutos. 

07’/08’ 08’/09’ 09’/10’ 10’/11’

-19.019.500 -85.379.200 +244.149.500 +147.284.800

+11.229.500 +30.148.700 +45.748.100 +52.106.100

-23.530.200 -20.816.600 +32.272.800 +35.337.400

+1.419.100 -1.660.300 +5.567.300 +11.918.300

+943.500 -4.340.500 +7.443.900 +4.042.000

-225.900 -2.859.100 +7.785.500 +2.596.400

-15.188.600 -36.982.500 +65.284.000 -1.742.900

+6.333.100 -48.868.900 +80.047.900 +43.027.500
se os 27 países membros que compõem a União Europeia. Fonte: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction

que, se se considerarem os períodos em que as exportações europeias aumentaram 
se, portanto, 2008 e 2009), a distribuição dos excedentes exportados most

em volume acentuado e significativo para o Brasil. Com efeito, de 
2010 para 2011, o excedente exportado para o Brasil correspondeu a 1,8% do total, valor 1,4 p.p. 

à variação de 2009 para 2010. No caso da China – alternativa dos europeus para a crise
principal comprador fora da Europa, já recuperado da crise

correspondeu a 35,4% e 24,0%, respectivamente. Nos dois casos, a variação em relação ao período 
superior, respectivamente, em 16,7 p.p. e 10,8 p.p.  

Na análise de 2007 para 2011, apenas 2,5% dos excedentes totais exportados pela União 
Europeia no período foram direcionados para o Brasil – percentual inferior a qualquer um dos países 

importadores tradicionais da União Europeia. Por outro lado, para a China, por 
se, assim, que qualquer cenário mostra que o Brasil nunca foi “alvo 

especial ou preferido” de exportações europeias e não há, além disso, qualquer ingrediente de 
imprevisibilidade nem de surto de importações no período recente (2010 a 2011) em direção ao 

Kubitschek, 1455, 6° andar  

mail: saopaulo@barralmjorge.com.br 

Por outro lado, a China, no período da crise (2008 e 2009), surgiu como alternativa, 
se, por exemplo, que em 

queda nas vendas para todos os países, as compras chinesas aumentaram 
em mais de 30 milhões de litros. No acumulado do período (2007 a 2011), dos 287 milhões de litros 
de vinho europeu que foram exportados, quase 140 milhões foram para a China. 

exportados de vinho (SH 220421) pela União 

10’/11’ 07’/11’ 

+147.284.800 +287.035.600 

+52.106.100 +139.232.400 

+35.337.400 +23.263.400 

+11.918.300 +17.244.400 

+4.042.000 +8.088.900 

+2.596.400 +7.296.900 

1.742.900 +11.370.000 

+43.027.500 +80.539.600 
se os 27 países membros que compõem a União Europeia. Fonte: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction) 

que, se se considerarem os períodos em que as exportações europeias aumentaram 
se, portanto, 2008 e 2009), a distribuição dos excedentes exportados mostra claramente 

para o Brasil. Com efeito, de 
2010 para 2011, o excedente exportado para o Brasil correspondeu a 1,8% do total, valor 1,4 p.p. 

lternativa dos europeus para a crise – e 
principal comprador fora da Europa, já recuperado da crise –, esse excedente 

correspondeu a 35,4% e 24,0%, respectivamente. Nos dois casos, a variação em relação ao período 

Na análise de 2007 para 2011, apenas 2,5% dos excedentes totais exportados pela União 
percentual inferior a qualquer um dos países 

. Por outro lado, para a China, por 
o Brasil nunca foi “alvo 
qualquer ingrediente de 

imprevisibilidade nem de surto de importações no período recente (2010 a 2011) em direção ao 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction
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Tabela 16: Distribuição dos aumentos

Destino 

Total Extra-UE 

China 

Estados Unidos 

Japão 

Rússia 

Canadá 

Brasil 

Demais 
* Considerando-se os 27 países membros que compõem a União Europeia. 
07’/08’ e 08’/09’, não houve excedentes. Mesmo assim, no caso do Brasil, as exportações também tiveram 
queda. Fonte: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction

76. Por fim, os dados não mostram 
no futuro. Pelo contrário, com a normalização da situação nos principais mercados consumidores
desde 2010, Europa e Estados Unidos 

 

2.3.3.2. Exportações dos Estados Unidos

77. Como visto nas estatísticas do 
exportador de vinho, embora com participação bem inferior à dos europeus. A tabela abaixo mostra, 
nesse sentido, que, no período de crise e no imediato pós
sofreram redução constante, sendo que houve recuperação apenas de 2010 a 2011, embora ainda 
não nos níveis do pré-crise. 

Tabela 17: Exportações de vinho (SH 220421) pelos Estados Unidos (

Fonte: USITC (

78. A tabela seguinte detalha
Veja-se que a crise na Europa foi a causa principal da redução dos volumes exportados (sobretudo 
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aumentos de exportação de vinho (SH 220421) pela União Europeia*

06'/07' 09'/10' 10'/11' 07'/11'

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10,8% 18,7% 35,4% 48,5%

22,7% 13,2% 24,0% 8,1%

-5,9% 2,3% 8,1% 6,0%

17,0% 26,7% -1,2% 4,0%

0,7% 3,0% 2,7% 2,8%

2,6% 3,2% 1,8% 2,5%

52,1% 32,8% 29,2% 28,1%
se os 27 países membros que compõem a União Europeia. Recorde-se que, nos períodos de 

07’/08’ e 08’/09’, não houve excedentes. Mesmo assim, no caso do Brasil, as exportações também tiveram 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction

Por fim, os dados não mostram também qualquer tendência de que o Brasil venha a ser alvo 
futuro. Pelo contrário, com a normalização da situação nos principais mercados consumidores

, Europa e Estados Unidos continuarão a ser os principais destinos. 

. Exportações dos Estados Unidos 

Como visto nas estatísticas do Comtrade, os Estados Unidos também são um importante país 
exportador de vinho, embora com participação bem inferior à dos europeus. A tabela abaixo mostra, 

no período de crise e no imediato pós-crise, as exportações norte
reram redução constante, sendo que houve recuperação apenas de 2010 a 2011, embora ainda 

: Exportações de vinho (SH 220421) pelos Estados Unidos (em litros

Ano 
Exportações 

Volume Evolução 

2007 226.865.893 - 

2008 232.339.197 2,4% 

2009 196.508.085 -15,4% 

2010 185.211.479 -5,7% 

2011 208.466.524 12,6% 
Fonte: USITC (http://dataweb.usitc.gov/) 

A tabela seguinte detalha, ainda, os principais destinos das exportações norte
se que a crise na Europa foi a causa principal da redução dos volumes exportados (sobretudo 

Kubitschek, 1455, 6° andar  
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de exportação de vinho (SH 220421) pela União Europeia* 

07'/11' 

100,0% 

48,5% 

8,1% 

6,0% 

4,0% 

2,8% 

2,5% 

28,1% 
se que, nos períodos de 

07’/08’ e 08’/09’, não houve excedentes. Mesmo assim, no caso do Brasil, as exportações também tiveram 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction) 

qualquer tendência de que o Brasil venha a ser alvo 
futuro. Pelo contrário, com a normalização da situação nos principais mercados consumidores já 

, os Estados Unidos também são um importante país 
exportador de vinho, embora com participação bem inferior à dos europeus. A tabela abaixo mostra, 

crise, as exportações norte-americanas 
reram redução constante, sendo que houve recuperação apenas de 2010 a 2011, embora ainda 

em litros) 

os principais destinos das exportações norte-americanas. 
se que a crise na Europa foi a causa principal da redução dos volumes exportados (sobretudo 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction
http://dataweb.usitc.gov/
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queda nas vendas para o Reino Unido). Esses volumes, no entanto, não foram direcionados ao Brasil 
– país que, basicamente, manteve constante sua já ínfima participação nas exportações dos Estados 
Unidos, conforme dados da tabela 

Tabela 18: Exportações de vinho (SH 220421) pelos Estados Unidos (

Destino 2007 

Reino Unido 83.003.125

Canadá 49.226.398

Japão 15.045.277

China 3.832.380

Alemanha 13.384.840

Hong Kong 2.197.444

Polônia 290.830 

Bélgica 1.273.457

Dinamarca 3.018.445

Brasil* 135.485 

Demais 55.458.212

Total 226.865.893
* Importante ressaltar que a inclusão do Brasil é feita apenas para fins de comparação, já que o Brasil não é o 

10º mercado de destino dos vinhos norte

Tabela 19: Participação nas exportações de vinho (SH 220421) pelos Estados Unidos*, por país

Destino 2007 

Reino Unido 36,6% 

Canadá 21,7% 

Japão 6,6% 

China 1,7% 

Alemanha 5,9% 

Hong Kong 1,0% 

Polônia 0,1% 

Bélgica 0,6% 

Dinamarca 1,3% 

Brasil* 0,1% 

Demais 24,4% 

Total 100,0% 
* Importante ressaltar que a inclusão do Brasil é feita apenas para fins de comparação, já que o Brasil não é o 

10º mercado de destino dos vinhos norte
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Reino Unido). Esses volumes, no entanto, não foram direcionados ao Brasil 
aís que, basicamente, manteve constante sua já ínfima participação nas exportações dos Estados 

Unidos, conforme dados da tabela 19, abaixo. 

: Exportações de vinho (SH 220421) pelos Estados Unidos (em litros

2008 2009 2010 

83.003.125 77.724.702 49.386.063 48.384.787 

49.226.398 54.063.804 51.733.230 37.713.566 

15.045.277 13.136.947 13.255.268 13.862.048 

3.832.380 5.733.535 8.109.362 10.003.074 

13.384.840 15.522.176 11.907.478 12.417.683 

2.197.444 5.172.329 8.229.678 8.548.719 

 255.970 4.653.453 6.134.353 

1.273.457 2.149.082 3.888.464 5.153.334 

3.018.445 2.472.859 3.233.102 3.848.489 

 303.459 64.286 386.227 

55.458.212 55.804.334 42.047.701 38.759.199 

226.865.893 232.339.197 196.508.085 185.211.479 
* Importante ressaltar que a inclusão do Brasil é feita apenas para fins de comparação, já que o Brasil não é o 

10º mercado de destino dos vinhos norte-americanos. Fonte: USITC (http://dataweb.usitc.gov/

Participação nas exportações de vinho (SH 220421) pelos Estados Unidos*, por país

2008 2009 2010 

33,5% 25,1% 26,1% 

23,3% 26,3% 20,4% 

5,7% 6,7% 7,5% 

2,5% 4,1% 5,4% 

6,7% 6,1% 6,7% 

2,2% 4,2% 4,6% 

0,1% 2,4% 3,3% 

0,9% 2,0% 2,8% 

1,1% 1,6% 2,1% 

0,1% 0,0% 0,2% 

24,0% 21,4% 20,9% 

 100,0% 100,0% 100,0% 
* Importante ressaltar que a inclusão do Brasil é feita apenas para fins de comparação, já que o Brasil não é o 

10º mercado de destino dos vinhos norte-americanos. Fonte: USITC (http://dataweb.usitc.gov/
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Reino Unido). Esses volumes, no entanto, não foram direcionados ao Brasil 
aís que, basicamente, manteve constante sua já ínfima participação nas exportações dos Estados 

em litros), por país 

2011 

55.828.424 

38.496.864 

16.614.590 

13.087.882 

12.855.146 

9.830.382 

7.318.031 

4.229.963 

4.216.661 

464.932 

45.523.649 

208.466.524 
* Importante ressaltar que a inclusão do Brasil é feita apenas para fins de comparação, já que o Brasil não é o 

http://dataweb.usitc.gov/) 

Participação nas exportações de vinho (SH 220421) pelos Estados Unidos*, por país 

2011 

26,8% 

18,5% 

8,0% 

6,3% 

6,2% 

4,7% 

3,5% 

2,0% 

2,0% 

0,2% 

21,8% 

100,0% 
* Importante ressaltar que a inclusão do Brasil é feita apenas para fins de comparação, já que o Brasil não é o 

http://dataweb.usitc.gov/) 

http://dataweb.usitc.gov/
http://dataweb.usitc.gov/


 

 
Brasília 
 
SAS, Quadra 3, Lote 3 Bloco C, Salas 616/620 
Brasília – DF – 70.070-934
Tel.: +[55] 61 3223-2700 
E-mail: brasilia@barralmjorge.com.br

 

79. A análise do período de retomada dos Estados Unidos, que coincide justamente com o 
período mais recente da investigação (2010 a 2011), 
do Brasil como destino das exportações norte
Com efeito, ante um crescimento de mais de 23 milhões de litros nesse período, praticamente um 
terço foi destinado ao Reino Unido, comprador tradicional de vinhos estad
aspecto, absorveu apenas 78 mil litros (0,3% de todo o volume).

Tabela 20: Evolução da variação dos volumes

Destino 

Total +5.473.304

Reino Unido -5.278.423

China +1.901.155

Japão -1.908.330

Hong Kong +2.974.885

Polônia -

Canadá +4.837.406

Alemanha +2.137.336

Dinamarca -

Bélgica +875.625

Brasil +167.974

Demais +346.122
Fonte: USITC (

 

2.3.3.3. Exportações dos demais exportadores principais

80. Os dados do Comtrade
merecem destaque as situações de Chile, Argentina, 
situação do Chile será analisada 
objeto de análise por parte do DECOM torna desnecessária a avaliação de sua posição neste 
momento. 

81. Pode-se afirmar, com base nos dados de importação analisados anteriormente, que a 
Austrália foi o principal prejudicado com a redução da
americano pelos vinhos australianos. A redução observada foi consider
redirecionamento que pudesse representar aumento 
para o Brasil. Tanto que, como se verá na tabela abaixo, a participação dos vinhos australianos no 

 

SAS, Quadra 3, Lote 3 Bloco C, Salas 616/620  
934 
 

brasilia@barralmjorge.com.br 

 
São Paulo 
 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455
São Paulo – SP – 04.543-011 
Tel.: +[55] 11 2504-4625 
E-mail: saopaulo@barralmjorge.com.br

A análise do período de retomada dos Estados Unidos, que coincide justamente com o 
período mais recente da investigação (2010 a 2011), confirma ainda o papel de mero coadjuvante 

como destino das exportações norte-americanas, seja antes, durante ou depois da crise
Com efeito, ante um crescimento de mais de 23 milhões de litros nesse período, praticamente um 
terço foi destinado ao Reino Unido, comprador tradicional de vinhos estadunidenses. O Brasil, nesse 
aspecto, absorveu apenas 78 mil litros (0,3% de todo o volume). 

variação dos volumes exportados de vinho (SH 220421) pelos Estados 
Unidos*, em números absolutos. 

07’/08’ 08’/09’ 09’/10’ 10’/11’

+5.473.304 -35.831.112 -11.296.606 +23.255.045

5.278.423 -28.338.639 -1.001.276 +7.443.637

+1.901.155 +2.375.827 +1.893.712 +3.084.808

1.908.330 +118.321 +606.780 +2.752.542

+2.974.885 +3.057.349 +319.041 +1.281.663

-34.860 +4.397.483 +1.480.900 +1.183.678

+4.837.406 -2.330.574 -14.019.664 +783.298

+2.137.336 -3.614.698 +510.205 +437.463

-545.586 +760.243 +615.387 +368.172

+875.625 +1.739.382 +1.264.870 -923.371

+167.974 -239.173 +321.941 +78.705

+346.122 -13.756.633 -3.288.502 +6.764.450
Fonte: USITC (http://dataweb.usitc.gov/) 

. Exportações dos demais exportadores principais 

Comtrade mostram ainda que, dentre os demais exportadores mundiais, 
merecem destaque as situações de Chile, Argentina, Austrália, Nova Zelândia
situação do Chile será analisada na seção 2.3.5. Quanto à Argentina, sua exclusão
objeto de análise por parte do DECOM torna desnecessária a avaliação de sua posição neste 

se afirmar, com base nos dados de importação analisados anteriormente, que a 
Austrália foi o principal prejudicado com a redução da demanda dos mercados europeu e norte
americano pelos vinhos australianos. A redução observada foi considerável; no entanto, não houve 
redirecionamento que pudesse representar aumento repentino, significativo e acentuado

como se verá na tabela abaixo, a participação dos vinhos australianos no 
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A análise do período de retomada dos Estados Unidos, que coincide justamente com o 
confirma ainda o papel de mero coadjuvante 

, seja antes, durante ou depois da crise. 
Com efeito, ante um crescimento de mais de 23 milhões de litros nesse período, praticamente um 

unidenses. O Brasil, nesse 

exportados de vinho (SH 220421) pelos Estados 

10’/11’ 

+23.255.045 

+7.443.637 

+3.084.808 

+2.752.542 

+1.281.663 

+1.183.678 

+783.298 

+437.463 

+368.172 

923.371 

+78.705 

+6.764.450 

mostram ainda que, dentre os demais exportadores mundiais, 
Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. A 

. Quanto à Argentina, sua exclusão das importações 
objeto de análise por parte do DECOM torna desnecessária a avaliação de sua posição neste 

se afirmar, com base nos dados de importação analisados anteriormente, que a 
demanda dos mercados europeu e norte-

; no entanto, não houve 
significativo e acentuado de vendas 

como se verá na tabela abaixo, a participação dos vinhos australianos no 

http://dataweb.usitc.gov/
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conjunto das importações brasileiras ainda é irrisória. No mesmo sentido ocorre com as importações 
originárias da Nova Zelândia e da África do Sul. De fato, juntas, esses três origen
apenas 2,0% do total importado pelo Brasil em 2011.

Tabela 21: Participação das importações brasileiras de vinhos (NCM 2204.21.00) originários da 
Austrália, África do Sul e Nova Zelândia em relação ao total importado pelo Brasil, em litros

Ano 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

 

2.3.4. Evolução das exportações do Chile

82. Em primeiro lugar, como se viu acima, a redução das importações nas regiões mais afetadas 
pela crise não afetou o Chile. Muito pelo contrário: 
Europeia quanto dos Estados Unidos mostram que os chilenos foram os grandes beneficiad
a crise, pois acabaram ocupando espaço maior deixado pelos exportadores europeus, 
principalmente. 

83. Isso, por si só, já invalida o argumento dos 

“Os chilenos 
efeitos da
quase todos os países consumidores e, por 
demanda de vinho fino pelo bloco de países desenvolvidos, seus tradicionais 
mercados, 
excedentes estocados em 2009 precisavam ser desovados a qualquer 
preço, o que começou a ser feito a partir de meados de 2010.” 

84. Também não faz qualquer sentido a alegação de que “[i]nobstante o Governo brasileiro ter 
outorgado preferências tarifárias ao Chile, 
vinho, mas jamais no nível alcançado em 2010
óbvia que haverá crescimento de vendas de um país que recebe, de outro,
para seus produtos, como aconteceu com o ACE 35 entre Mercosul e Chile. Não há, de forma 
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conjunto das importações brasileiras ainda é irrisória. No mesmo sentido ocorre com as importações 
originárias da Nova Zelândia e da África do Sul. De fato, juntas, esses três origen

2,0% do total importado pelo Brasil em 2011. 

: Participação das importações brasileiras de vinhos (NCM 2204.21.00) originários da 
Austrália, África do Sul e Nova Zelândia em relação ao total importado pelo Brasil, em litros

Austrália África do Sul Nova Zelândia 

0,6% 0,8% 0,1% 

0,6% 0,7% 0,1% 

0,4% 0,6% 0,1% 

0,5% 0,9% 0,1% 

0,6% 1,4% 0,1% 

1,1% 0,7% 0,2% 
Fonte: Sistema Aliceweb/MDIC 

. Evolução das exportações do Chile 

omo se viu acima, a redução das importações nas regiões mais afetadas 
pela crise não afetou o Chile. Muito pelo contrário: os dados de importações tanto da União 
Europeia quanto dos Estados Unidos mostram que os chilenos foram os grandes beneficiad

, pois acabaram ocupando espaço maior deixado pelos exportadores europeus, 

Isso, por si só, já invalida o argumento dos peticionários de que 

Os chilenos e europeus, grandes exportadores mundiais, ao sentirem os 
efeitos da crise internacional, que culminou com a queda da renda em 
quase todos os países consumidores e, por consequência
demanda de vinho fino pelo bloco de países desenvolvidos, seus tradicionais 
mercados, voltaram suas baterias para o mercado 
excedentes estocados em 2009 precisavam ser desovados a qualquer 

, o que começou a ser feito a partir de meados de 2010.” 

Também não faz qualquer sentido a alegação de que “[i]nobstante o Governo brasileiro ter 
preferências tarifárias ao Chile, era esperado ligeiro crescimento nas importações de 

mais no nível alcançado em 2010” (Parecer, par. 30). Ora, é consequência mais do que 
óbvia que haverá crescimento de vendas de um país que recebe, de outro, preferências tarifárias 
para seus produtos, como aconteceu com o ACE 35 entre Mercosul e Chile. Não há, de forma 
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conjunto das importações brasileiras ainda é irrisória. No mesmo sentido ocorre com as importações 
originárias da Nova Zelândia e da África do Sul. De fato, juntas, esses três origens respondem por 

: Participação das importações brasileiras de vinhos (NCM 2204.21.00) originários da 
Austrália, África do Sul e Nova Zelândia em relação ao total importado pelo Brasil, em litros 

omo se viu acima, a redução das importações nas regiões mais afetadas 
os dados de importações tanto da União 

Europeia quanto dos Estados Unidos mostram que os chilenos foram os grandes beneficiados com 
, pois acabaram ocupando espaço maior deixado pelos exportadores europeus, 

, grandes exportadores mundiais, ao sentirem os 
, que culminou com a queda da renda em 

consequência, redução da 
demanda de vinho fino pelo bloco de países desenvolvidos, seus tradicionais 

voltaram suas baterias para o mercado brasileiro. Os 
excedentes estocados em 2009 precisavam ser desovados a qualquer 

, o que começou a ser feito a partir de meados de 2010.” (grifou-se) 

Também não faz qualquer sentido a alegação de que “[i]nobstante o Governo brasileiro ter 
era esperado ligeiro crescimento nas importações de 

” (Parecer, par. 30). Ora, é consequência mais do que 
preferências tarifárias 

para seus produtos, como aconteceu com o ACE 35 entre Mercosul e Chile. Não há, de forma 
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alguma, que se falar em evolução imprevista de circunstância
tabela abaixo: 

Tabela 22: Variação das importa

Ano 
Preferência 

(ACE 35) 
2005 0,0% 

2006 17,0% 

2007 33,0% 

2008 50,0% 

2009 67,0% 

2010 83,0% 

2011 100,0% 

85. A tabela não deixa dúvidas no sentido de que:

a) o crescimento das importações do Chile, em termos absolutos, manteve
desde 2006, quando começaram a vigorar as preferências concedidas pelo Mercosul àquele 
país em virtude do ACE 35. Em outr
constante, explicada justamente por conta das preferências
força justamente dessas preferências,
não isso ocorreu! 

b) inclusive, nos dois únicos períodos em que não houve essa constância, a evolução foi 
inferior ao que seria esperado, e não
2010 para 2011, ano em que a alíquota do imposto de importação passou a ser 0,0%,
crucial para avaliação da evolução imprevista, 
consideravelmente inferior a qualquer 

c) o Chile, ainda, como também se vê na tabela, não aumentou sua participação em relação 
às importações totais: ao contrário, o que houve foi redução dessa participação desde 2009
e 

d) não passa, portanto, de bravata a expressão 
aumento acentuado, nem repentino nem significativo que configure
circunstâncias, já que os dados mostram constância
Brasil. Isso também demonstra que o Chile, em razão da crise,
para o mercado brasileiro
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alguma, que se falar em evolução imprevista de circunstância nesse caso. Ainda assim, veja

: Variação das importações do Chile em relação à evolução do imposto de importação

Alíquota II 
Importações 

(em litros) 
Variação 

(em litros) 
Participação 
(% do total)

27,0% 11.441.399 - 

22,4% 15.170.180 +3.728.781 

18,1% 18.842.516 +3.672.336 

13,5% 18.661.920 -180.596 

8,9% 22.476.386 +3.814.466 

4,6% 26.434.744 +3.958.358 

0,0% 26.632.710 +197.966 
Fonte: Sistema Aliceweb/MDIC 

A tabela não deixa dúvidas no sentido de que: 

o crescimento das importações do Chile, em termos absolutos, manteve
desde 2006, quando começaram a vigorar as preferências concedidas pelo Mercosul àquele 
país em virtude do ACE 35. Em outras palavras: a variação em termos absolutos foi 
constante, explicada justamente por conta das preferências. Aliás, podia

as preferências, que os volumes importados seriam até maiores, mas 

inclusive, nos dois únicos períodos em que não houve essa constância, a evolução foi 
inferior ao que seria esperado, e não o contrário. De 2007 para 2008, houve queda; e, de 
2010 para 2011, ano em que a alíquota do imposto de importação passou a ser 0,0%,
crucial para avaliação da evolução imprevista, houve aumento de 197.966 litros, volume 
consideravelmente inferior a qualquer outro dos períodos considerados; 

o Chile, ainda, como também se vê na tabela, não aumentou sua participação em relação 
às importações totais: ao contrário, o que houve foi redução dessa participação desde 2009

de bravata a expressão “jamais no nível alcançado”,
aumento acentuado, nem repentino nem significativo que configure evolução imprevista

, já que os dados mostram constância nos volumes vendidos pelos chilenos ao 
. Isso também demonstra que o Chile, em razão da crise, não redirecionou exportações 

mercado brasileiro, assim como não fez nenhum dos exportadores tradicionais.
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. Ainda assim, veja-se a 

imposto de importação (II) 

Participação 
(% do total) 

31,0% 

32,8% 

32,8% 

34,4% 

40,3% 

37,4% 

36,8% 

o crescimento das importações do Chile, em termos absolutos, manteve-se constante 
desde 2006, quando começaram a vigorar as preferências concedidas pelo Mercosul àquele 

as palavras: a variação em termos absolutos foi 
podia-se esperar, por 

que os volumes importados seriam até maiores, mas 

inclusive, nos dois únicos períodos em que não houve essa constância, a evolução foi 
, houve queda; e, de 

2010 para 2011, ano em que a alíquota do imposto de importação passou a ser 0,0%, e que é 
houve aumento de 197.966 litros, volume 

  

o Chile, ainda, como também se vê na tabela, não aumentou sua participação em relação 
às importações totais: ao contrário, o que houve foi redução dessa participação desde 2009; 

“jamais no nível alcançado”, pois não houve 
evolução imprevista das 

nos volumes vendidos pelos chilenos ao 
não redirecionou exportações 

nenhum dos exportadores tradicionais. 
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2.3.5. Conclusões sobre o aumento "em condições tais"

86. Por tudo o que se demonstrou neste item 2.3,
não comprovaram nada do que fora alegado,
resta configurado que houve aumento das importações “em condições tais”
decorrência de evolução imprevista das circunstâncias
de 2010 para 2011. Nesse sentido, a redução no consumo (nas importações) de vinho por parte dos 
mercados tradicionais – Europa e Estados Unidos 

a) por parte dos europeus, principais exportadores mundia
vinhos para o Brasil, redirecionamento de suas vendas para outros destinos
como o próprio mercado da 
normalização das importações norte

b) por parte dos chilenos, principal exportador isoladamente considerado para o Brasil, um 
aumento de suas vendas
pelos peticionários; e  

c) pelos demais exportadores tradicionais
especial), sendo que o Brasil continuou a ser coadjuvante
em termos de absorção dessas exportações.

87. Além disso, o Chile manteve constantes os volumes exportados para o Brasil des
da vigência das preferências no âmbito do ACE 35. Inclusive, de 2010 para 2011, quando a alíquota 
do imposto de importação reduziu
da média dos outros períodos, 
justamente o contrário! 

88. Em suma, sequer há indícios de que a evolução decorrente dos efeitos da crise tenha 
atingido o Brasil de 2009 para 2010, 
para 2011, então, os dados não 
haviam sido influenciadas pela crise, como também 
“normalizado” em todos os mercados

 

2.4. Conclusão sobre o aumento das

89. As conclusões sobre o aumento das importações podem ser sumarizadas da seguinte forma:
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. Conclusões sobre o aumento "em condições tais" 

Por tudo o que se demonstrou neste item 2.3, e ressalvado novamente que os peticion
não comprovaram nada do que fora alegado, o DECOM deve admitir, em sua investigação, que 
resta configurado que houve aumento das importações “em condições tais”
decorrência de evolução imprevista das circunstâncias nem antes nem, especialmente, no período 

. Nesse sentido, a redução no consumo (nas importações) de vinho por parte dos 
Europa e Estados Unidos – provocou:  

por parte dos europeus, principais exportadores mundiais e principais fornecedores de 
vinhos para o Brasil, redirecionamento de suas vendas para outros destinos

o próprio mercado da União Europeia, a Rússia e a China, até que houve
normalização das importações norte-americanas, em 2010;  

por parte dos chilenos, principal exportador isoladamente considerado para o Brasil, um 
aumento de suas vendas para Europa e Estados Unidos, exatamente o contrário do alegado 

exportadores tradicionais, vendas para outros mercados
, sendo que o Brasil continuou a ser coadjuvante, como nunca havia deixado de ser,

em termos de absorção dessas exportações. 

manteve constantes os volumes exportados para o Brasil des
da vigência das preferências no âmbito do ACE 35. Inclusive, de 2010 para 2011, quando a alíquota 
do imposto de importação reduziu-se a 0,0%, o volume de litros vendido ao Brasil foi muito abaixo 
da média dos outros períodos, ocasião em que a “evolução normal das circunstâncias” indicaria 

Em suma, sequer há indícios de que a evolução decorrente dos efeitos da crise tenha 
de 2009 para 2010, como exaustivamente demonstrado neste item 2.3

não apenas confirmam que as importações brasileiras de vinho não 
haviam sido influenciadas pela crise, como também mostram que a situação já 

em todos os mercados consumidores. 

. Conclusão sobre o aumento das importações 

As conclusões sobre o aumento das importações podem ser sumarizadas da seguinte forma:
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e ressalvado novamente que os peticionários 
o DECOM deve admitir, em sua investigação, que não 

resta configurado que houve aumento das importações “em condições tais”, ou seja, em 
nem antes nem, especialmente, no período 

. Nesse sentido, a redução no consumo (nas importações) de vinho por parte dos 

is e principais fornecedores de 
vinhos para o Brasil, redirecionamento de suas vendas para outros destinos que não o Brasil, 

China, até que houvesse 

por parte dos chilenos, principal exportador isoladamente considerado para o Brasil, um 
o contrário do alegado 

para outros mercados (como a China, em 
, como nunca havia deixado de ser, 

manteve constantes os volumes exportados para o Brasil desde o início 
da vigência das preferências no âmbito do ACE 35. Inclusive, de 2010 para 2011, quando a alíquota 

se a 0,0%, o volume de litros vendido ao Brasil foi muito abaixo 
evolução normal das circunstâncias” indicaria 

Em suma, sequer há indícios de que a evolução decorrente dos efeitos da crise tenha 
como exaustivamente demonstrado neste item 2.3. De 2010 

apenas confirmam que as importações brasileiras de vinho não 
mostram que a situação já havia se 

As conclusões sobre o aumento das importações podem ser sumarizadas da seguinte forma: 
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a) não há que se falar em aumento acentuado nem significativo das importações, uma vez 
que a taxa de crescimento, de 2010 a 2011, foi inferior àquela ve
períodos; da mesma forma, não se pode afirmar que tenha havido aumento em relação ao 
mercado (consumo nacional aparente) nem em relação à produção nacional. Ou seja, não há 
comprovação de que teria havido aumento das importações

b) além disso, não há nem houve aumento
de terem sido resultado da evolução imprevista das circunstâncias, já que todas as alegações 
feitas pelos peticionários 
foram centradas na crise internacional, são desmentidas pelos dados apresentados aqui. 

90. Desta forma, é imperioso que o DECOM 
primeira das três condições e, com isso, 
de medida de salvaguarda. 

 

3. PREJUÍZO GRAVE 

91. Em relação ao prejuízo grave, segunda das condições que o DECOM deve
fins de aplicação de medida de salvaguarda, a
no presente momento, sobre os indicadores da indústria doméstica 
ser feita pelo Departamento. Há dois motivos

a) em primeiro lugar, os indicadores de 2011 da indústria doméstica são fundamentais e, 
dado que as Associações
contexto da investigação, qualquer análise s

b) como indicado na seção 1 desta manifestação, 
os vinhos de mesa de não 
Consequentemente, os indicadores
representatividade da amostra selecionada, não se pode esquecer 
considerados a base correta para qualquer manifestação sobre prejuízo grave.

92. Por tudo isso, as Associações 
grave alegadamente sofrido pela indústria doméstica no decorrer da investigação, assim que lhe seja 
dado acesso aos documentos com os indicadores de 2011 
delimitada em razão do produto objeto da petição.
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não há que se falar em aumento acentuado nem significativo das importações, uma vez 
que a taxa de crescimento, de 2010 a 2011, foi inferior àquela verificada em todos os demais 
períodos; da mesma forma, não se pode afirmar que tenha havido aumento em relação ao 
mercado (consumo nacional aparente) nem em relação à produção nacional. Ou seja, não há 

teria havido aumento das importações “em quantidades tais”;

além disso, não há nem houve aumento de importações “em condições tais”
de terem sido resultado da evolução imprevista das circunstâncias, já que todas as alegações 
feitas pelos peticionários – que, repita-se novamente, não foram demonstradas 
foram centradas na crise internacional, são desmentidas pelos dados apresentados aqui. 

é imperioso que o DECOM chegue à conclusão de que não resta satisfeita a 
primeira das três condições e, com isso, recomende o encerramento da investigação sem aplicação 

Em relação ao prejuízo grave, segunda das condições que o DECOM deve
fins de aplicação de medida de salvaguarda, as Associações ressaltam não ser possível se mani

re os indicadores da indústria doméstica – base para a demonstração a 
ser feita pelo Departamento. Há dois motivos centrais para tal impossibilidade: 

a) em primeiro lugar, os indicadores de 2011 da indústria doméstica são fundamentais e, 
ões não têm acesso a eles, por não terem ainda sido apresentados no 

contexto da investigação, qualquer análise sobre eles seria desprovida de fundamentação; e

como indicado na seção 1 desta manifestação, as Associações entende
de não viníferas também devem ser incluídos no escopo da investigação. 

Consequentemente, os indicadores da indústria doméstica – e a própria comprovação de 
representatividade da amostra selecionada, não se pode esquecer –
considerados a base correta para qualquer manifestação sobre prejuízo grave.

as Associações reservam-se o direito de se manifestar a respeito do prejuízo 
grave alegadamente sofrido pela indústria doméstica no decorrer da investigação, assim que lhe seja 

com os indicadores de 2011 da indústria doméstica
razão do produto objeto da petição. 
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não há que se falar em aumento acentuado nem significativo das importações, uma vez 
rificada em todos os demais 

períodos; da mesma forma, não se pode afirmar que tenha havido aumento em relação ao 
mercado (consumo nacional aparente) nem em relação à produção nacional. Ou seja, não há 

“em quantidades tais”; e 

“em condições tais”, no sentido 
de terem sido resultado da evolução imprevista das circunstâncias, já que todas as alegações 

nte, não foram demonstradas –, as quais 
foram centradas na crise internacional, são desmentidas pelos dados apresentados aqui.  

à conclusão de que não resta satisfeita a 
recomende o encerramento da investigação sem aplicação 

Em relação ao prejuízo grave, segunda das condições que o DECOM deve demonstrar para 
não ser possível se manifestar, 

base para a demonstração a 

a) em primeiro lugar, os indicadores de 2011 da indústria doméstica são fundamentais e, 
m acesso a eles, por não terem ainda sido apresentados no 

obre eles seria desprovida de fundamentação; e 

entendem que, no mínimo, 
também devem ser incluídos no escopo da investigação. 

e a própria comprovação de 
– não poderiam ser 

considerados a base correta para qualquer manifestação sobre prejuízo grave. 

se o direito de se manifestar a respeito do prejuízo 
grave alegadamente sofrido pela indústria doméstica no decorrer da investigação, assim que lhe seja 

da indústria doméstica, devidamente 



 

 
Brasília 
 
SAS, Quadra 3, Lote 3 Bloco C, Salas 616/620 
Brasília – DF – 70.070-934
Tel.: +[55] 61 3223-2700 
E-mail: brasilia@barralmjorge.com.br

 

4. NEXO CAUSALIDADE 

4.1. Exigências da legislação brasileira

93. Estabelece o Decreto nº 1.488/95:

“Art. 7º A investigação para a determinação de prejuízo grave ou ameaça 
de prejuízo grave decorrente do aumento das importações de determinado 
produto deverá levar em conta todos os fatores objetivos e quantificáveis 
relacionados à situação da indústria dom
seguintes: 

(...) 

V - outros fatores que, embora não relacionados com a evolução das 
importações, possuam relação de causalidade com o prejuízo ou ameaça de 
prejuízo à indústria doméstica em causa. 

(...) 

§ 1º A determina
baseada em provas objetivas, que demonstrem a existência de nexo 
causal 
alegado prejuízo grave ou ameaça de prejuízo grave. 

§ 2º Existindo outros fatores
concomitantemente, estejam 
grave à indústria doméstica
atribuído ao aumento das importações

94. A necessidade de se atentar para 
causar prejuízo grave à indústria doméstica é exaustivamente reafirmada pela jurisprudência da 
OMC, o que deixa claro sua relevância. Neste sentido, importa ressaltar 
paradigmáticos que abordam esta questão. O caso 

“En nuestra opinión, la autoridad nacional, al realizar su evaluación de la 
relación de causalidad, debe analizar y determinar si las cir
la rama de producción, que a juicio de la autoridad nacional demuestran la 
existencia de un daño grave, han sido causadas por el aumento de las 
importaciones.
nacional está obligada
carácter objetivo y cuantificable 
esa rama de producción.
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egislação brasileira 

nº 1.488/95: 

Art. 7º A investigação para a determinação de prejuízo grave ou ameaça 
de prejuízo grave decorrente do aumento das importações de determinado 
produto deverá levar em conta todos os fatores objetivos e quantificáveis 
relacionados à situação da indústria doméstica afetada, particularmente os 
seguintes:  

outros fatores que, embora não relacionados com a evolução das 
importações, possuam relação de causalidade com o prejuízo ou ameaça de 
prejuízo à indústria doméstica em causa.  

§ 1º A determinação de prejuízo grave ou de ameaça de prejuízo grave 
baseada em provas objetivas, que demonstrem a existência de nexo 

 entre o aumento das importações do produto de que se trata e o 
alegado prejuízo grave ou ameaça de prejuízo grave.  

Existindo outros fatores, distintos dos aumentos das importações que, 
concomitantemente, estejam causando ameaça de prejuízo ou prejuízo 
grave à indústria doméstica em questão, este prejuízo grave não será 
atribuído ao aumento das importações.” (grifou-se) 

A necessidade de se atentar para existência de outros fatores que causam ou ameaçam 
causar prejuízo grave à indústria doméstica é exaustivamente reafirmada pela jurisprudência da 
OMC, o que deixa claro sua relevância. Neste sentido, importa ressaltar ao menos
paradigmáticos que abordam esta questão. O caso Coreia do Sul – Produtos lácteos

En nuestra opinión, la autoridad nacional, al realizar su evaluación de la 
relación de causalidad, debe analizar y determinar si las cir
la rama de producción, que a juicio de la autoridad nacional demuestran la 
existencia de un daño grave, han sido causadas por el aumento de las 
importaciones. En su evaluación de la relación de causalidad, la autoridad 
nacional está obligada a evaluar todos los factores pertinentes
carácter objetivo y cuantificable que tengan relación con la situación
esa rama de producción. Además, si la autoridad nacional ha identificado 
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Art. 7º A investigação para a determinação de prejuízo grave ou ameaça 
de prejuízo grave decorrente do aumento das importações de determinado 
produto deverá levar em conta todos os fatores objetivos e quantificáveis 

éstica afetada, particularmente os 

outros fatores que, embora não relacionados com a evolução das 
importações, possuam relação de causalidade com o prejuízo ou ameaça de 

ção de prejuízo grave ou de ameaça de prejuízo grave será 
baseada em provas objetivas, que demonstrem a existência de nexo 

entre o aumento das importações do produto de que se trata e o 

, distintos dos aumentos das importações que, 
causando ameaça de prejuízo ou prejuízo 

este prejuízo grave não será 

existência de outros fatores que causam ou ameaçam 
causar prejuízo grave à indústria doméstica é exaustivamente reafirmada pela jurisprudência da 

ao menos alguns dos casos 
Produtos lácteos é um deles: 

En nuestra opinión, la autoridad nacional, al realizar su evaluación de la 
relación de causalidad, debe analizar y determinar si las circunstancias de 
la rama de producción, que a juicio de la autoridad nacional demuestran la 
existencia de un daño grave, han sido causadas por el aumento de las 

En su evaluación de la relación de causalidad, la autoridad 
a evaluar todos los factores pertinentes de 

que tengan relación con la situación de 
si la autoridad nacional ha identificado 
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otros factores
causado daño a la rama de producción nacional, 
causado por estos factores al aumento de las importaciones
(WT/DS98/R

95. No caso Estados Unidos 
verificação com vistas determinar se há outros fatores, que não as importações, a prejudicar a 
industria doméstica é etapa fundamental do processo de averiguação de existencia de nexo causal: 

“El párrafo 2 b) del artículo 4 presupone
examen de la relación de causalidad
competentes, 
producción nacional por el aumento de las importaciones se distingan de 
los efectos perjudiciales causados por
las autoridades competentes determinan, como última fase, si existe una 
"relación de causalidad" entre el aumento de las importaciones y el daño 
grave y si esta relación de causalidad entraña una relación auténtica y 
sustancial de causa a efecto entre estos dos elementos, conforme lo 
requiere el Acuerdo sobre Salvaguardias.
grifou-se

96. Ainda que não tenha adotado a mesma sequência dos procedimentos apontada no caso 
acima, o conteúdo da deliberação do Órgão de Apelação no caso 
converge substancialemte com o que foi estipulado no caso 

“El párrafo 2 b) del artículo 4 del 
dos prescripcion
la aplicación de una medida de salvaguardia
demostrar la "existencia de una relación de causalidad entre el aumento 
de las importaciones del producto de que se trate y el 
amenaza de daño grave
distintos del aumento de las importaciones no se atribuirá al aumento de 
las importaciones

97. Destaca-se que tal determinação, exp
caso Estados Unidos – Salvaguardas de Aço
da OMC no já mencionado leading case

“Recordamos que el párrafo 2 b) del artículo 4 ex
otros factores, distintos del aumento de las importaciones, que al mismo 
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otros factores, distintos del aumento de las importaciones, que 
causado daño a la rama de producción nacional, no atribuirá el daño 
causado por estos factores al aumento de las importaciones
WT/DS98/R, par. 7.89-7.90, grifou-se) 

Estados Unidos - Gluten de Trigo, o Órgão de Apelação da OMC estabelec
verificação com vistas determinar se há outros fatores, que não as importações, a prejudicar a 
industria doméstica é etapa fundamental do processo de averiguação de existencia de nexo causal: 

párrafo 2 b) del artículo 4 presupone [...]como pr
examen de la relación de causalidad efectuado por las autoridades 
competentes, que los efectos perjudiciales causados a la rama de 
producción nacional por el aumento de las importaciones se distingan de 
los efectos perjudiciales causados por otros factores. 
las autoridades competentes determinan, como última fase, si existe una 
"relación de causalidad" entre el aumento de las importaciones y el daño 
grave y si esta relación de causalidad entraña una relación auténtica y 

stancial de causa a efecto entre estos dos elementos, conforme lo 
requiere el Acuerdo sobre Salvaguardias.” (WT/DS166/AB/R

se) 

Ainda que não tenha adotado a mesma sequência dos procedimentos apontada no caso 
deliberação do Órgão de Apelação no caso Estados Unidos 

converge substancialemte com o que foi estipulado no caso Estados Unidos - Gluten de Trigo

El párrafo 2 b) del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias
dos prescripciones jurídicas distintas para las autoridades competentes en 
la aplicación de una medida de salvaguardia. En primer
demostrar la "existencia de una relación de causalidad entre el aumento 
de las importaciones del producto de que se trate y el 
amenaza de daño grave". En segundo lugar, el daño causado por factores 
distintos del aumento de las importaciones no se atribuirá al aumento de 
las importaciones. (WT/DS202/AB/R, par. 208, grifou-se)

se que tal determinação, explicitamente corroborada pelo Órgão de 
Salvaguardas de Aço, também vai de encontro à decisão proferida pelo Painel 

leading case Argentina – Calçados: 

Recordamos que el párrafo 2 b) del artículo 4 exige que 
otros factores, distintos del aumento de las importaciones, que al mismo 
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, distintos del aumento de las importaciones, que hayan 
no atribuirá el daño 

causado por estos factores al aumento de las importaciones.” 

, o Órgão de Apelação da OMC estabeleceu que a 
verificação com vistas determinar se há outros fatores, que não as importações, a prejudicar a 
industria doméstica é etapa fundamental do processo de averiguação de existencia de nexo causal:  

como primera fase del 
efectuado por las autoridades 

que los efectos perjudiciales causados a la rama de 
producción nacional por el aumento de las importaciones se distingan de 

 [...]De esta manera 
las autoridades competentes determinan, como última fase, si existe una 
"relación de causalidad" entre el aumento de las importaciones y el daño 
grave y si esta relación de causalidad entraña una relación auténtica y 

stancial de causa a efecto entre estos dos elementos, conforme lo 
WT/DS166/AB/R, par. 69, 

Ainda que não tenha adotado a mesma sequência dos procedimentos apontada no caso 
Estados Unidos -Tubos de Carbono 

Gluten de Trigo: 

Acuerdo sobre Salvaguardias establece 
es jurídicas distintas para las autoridades competentes en 

primer lugar hay que 
demostrar la "existencia de una relación de causalidad entre el aumento 
de las importaciones del producto de que se trate y el daño grave o la 

daño causado por factores 
distintos del aumento de las importaciones no se atribuirá al aumento de 

se) 

rgão de Apelação no 
vai de encontro à decisão proferida pelo Painel 

ige que ‘[c]uando haya 
otros factores, distintos del aumento de las importaciones, que al mismo 
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tiempo causen daño a la rama de producción nacional, este daño no se 
atribuirá al aumento de las importaciones
análisis de la 
suficiente de los "otros factores"
tiempo, 
daño causado por esos otros factores
se) 

98. Como se pode observar pelos trechos destacados, é essencial que o DECOM
sobre nexo de causalidade, avalie a existência de outros fatores que concorram para o alegado 
prejuízo grave da indústria doméstica, com vistas a que
importações a causa de tal prejuízo. No presente caso, e

a) a indústria doméstica assimilou o impacto das importações em períodos mais críticos 
tanto no que se refere ao aumento da
indicadores econômicos da indústria doméstica; 

b) a verdadeira causa dos prejuízos alegados pela indústria doméstica está nos fatores 
climáticos que afetam tanto a produção de uvas quanto a de vinhos, por 

c) em 2010, dada a insegurança quanto à exigência de selo fiscal por parte da Receita 
Federal, houve antecipação de importações

d) as importações com origem no Mercosul 
representativas em termos de v
conta dos preços comparativamente mais baixos do que aqueles de quaisquer outras 
origens; e 

e) existem sérios problemas estruturais que afetam o desempenho das indústria vinícolas no 
Brasil. 

 

4.2. Indústria doméstica assimilou impacto das importações em períodos mais críticos

99. Em sua petição, os peticionários afirmaram que

“A evolução das importações até o início de 2009, 
vinha sendo assimilada pelo setor produtivo 
que os mercados mundiais teriam recuperação rápida da renda e que os 
efeitos da crise econômico e financeira, que assolou os países 
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tiempo causen daño a la rama de producción nacional, este daño no se 
atribuirá al aumento de las importaciones’. Por lo tanto, como parte del 
análisis de la relación de causalidad, debe procederse a un examen 
suficiente de los "otros factores" que operan en el mercado al mismo 
tiempo, de modo que pueda identificarse y atribuirse correctamente el 
daño causado por esos otros factores.” (WT/DS121/R

Como se pode observar pelos trechos destacados, é essencial que o DECOM
sobre nexo de causalidade, avalie a existência de outros fatores que concorram para o alegado 
prejuízo grave da indústria doméstica, com vistas a que, nesse caso, não seja atribuída

ações a causa de tal prejuízo. No presente caso, entre esses fatores, incluem

a) a indústria doméstica assimilou o impacto das importações em períodos mais críticos 
tanto no que se refere ao aumento das importações quanto no que diz respeito aos 
indicadores econômicos da indústria doméstica;  

b) a verdadeira causa dos prejuízos alegados pela indústria doméstica está nos fatores 
climáticos que afetam tanto a produção de uvas quanto a de vinhos, por 

c) em 2010, dada a insegurança quanto à exigência de selo fiscal por parte da Receita 
Federal, houve antecipação de importações; 

as importações com origem no Mercosul – e, em especial, na Argentina 
representativas em termos de volumes, são as que possuem maior potencial de prejuízo por 
conta dos preços comparativamente mais baixos do que aqueles de quaisquer outras 

e) existem sérios problemas estruturais que afetam o desempenho das indústria vinícolas no 

Indústria doméstica assimilou impacto das importações em períodos mais críticos

Em sua petição, os peticionários afirmaram que: 

evolução das importações até o início de 2009, apesar de preocupante
vinha sendo assimilada pelo setor produtivo nacional
que os mercados mundiais teriam recuperação rápida da renda e que os 
efeitos da crise econômico e financeira, que assolou os países 
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tiempo causen daño a la rama de producción nacional, este daño no se 
Por lo tanto, como parte del 

debe procederse a un examen 
que operan en el mercado al mismo 

de modo que pueda identificarse y atribuirse correctamente el 
WT/DS121/R, par. 8.267, grifou-

Como se pode observar pelos trechos destacados, é essencial que o DECOM, em sua análise 
sobre nexo de causalidade, avalie a existência de outros fatores que concorram para o alegado 

se caso, não seja atribuída às 
ntre esses fatores, incluem-se os seguintes:  

a) a indústria doméstica assimilou o impacto das importações em períodos mais críticos 
s importações quanto no que diz respeito aos 

b) a verdadeira causa dos prejuízos alegados pela indústria doméstica está nos fatores 
climáticos que afetam tanto a produção de uvas quanto a de vinhos, por consequência; 

c) em 2010, dada a insegurança quanto à exigência de selo fiscal por parte da Receita 

e, em especial, na Argentina –, além de 
olumes, são as que possuem maior potencial de prejuízo por 

conta dos preços comparativamente mais baixos do que aqueles de quaisquer outras 

e) existem sérios problemas estruturais que afetam o desempenho das indústria vinícolas no 

Indústria doméstica assimilou impacto das importações em períodos mais críticos 

apesar de preocupante, 
nacional na expectativa de 

que os mercados mundiais teriam recuperação rápida da renda e que os 
efeitos da crise econômico e financeira, que assolou os países 
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desenvolvidos, principalmente Europa e Estados Unidos, acabariam não 
acontecendo no Brasil, no qu
naquele relacionado ao vinho.”

100. Como foi exaustivamente demonstrado no item relativo à avaliação sobre se as importações 
teriam aumentado “em condições tais” (
Europa e Estados Unidos, recuperaram
transações comerciais com vinhos. O ano de 2011, nesse sentido, foi uma afirmação disso. (Recorde
se, a propósito, que não restou comprovado ter havi
pudesse afetar as vendas do produto em direção ao Brasil.)

101. O que chama também a atenção nessa afirmação dos peticionários é que, até 2009, as 
importações não eram um problema, ainda que sua evolução fosse 
se essa afirmação com a constatação, segundo dados dos próprios peticionários e conclusões do 
próprio DECOM, de que os indicadores econômicos da indústria doméstica foram ruins até 2008 
(vejam-se, por exemplo, os resultados bru
custo/preço), é evidente que há, nos termos do art. 7º, § 2º, do Decreto nº 1.488/95, outros 
fatores distintos dos aumentos das importações que são a causa maior do alegado prejuízo da 
indústria doméstica. E o Departamento deve 

102. Adotando-se outra metodologia, apenas para que fique mais evidente 
basta observar o comportamento dessas importações levando
períodos distintos: 2005 a 2009 e 2007 a 2011. A razão dessa comparação reside no fat
período de 2007 a 2011 é o da atual investigação e o de 2005 a 2009 envolve período similar que 
termina justamente no ano em que, até então, segundo os peticionários, a evolução preocupante 
das importações não era um problema.

103. As tabelas abaixo envolve
seguem a mesma metodologia indicada naquele trecho para apuração do consumo nacional 
aparente. 

Tabela 23: Evolução das importações, das vendas domésticas e do consumo nacional apare

23-A: 1º Cenário: Evolução das importações de vinhos de 

Ano 
Importações totais

Volume (litros) Evolução

2005 36.919.411 

2006 46.223.324 
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desenvolvidos, principalmente Europa e Estados Unidos, acabariam não 
acontecendo no Brasil, no que acertaram nos aspectos gerais, menos 
naquele relacionado ao vinho.” (grifou-se) 

Como foi exaustivamente demonstrado no item relativo à avaliação sobre se as importações 
teriam aumentado “em condições tais” (seção 2.3, acima), os mercados mundiais, p
Europa e Estados Unidos, recuperaram-se dos efeitos da crise já em 2010 no que tange as suas 
transações comerciais com vinhos. O ano de 2011, nesse sentido, foi uma afirmação disso. (Recorde
se, a propósito, que não restou comprovado ter havido evolução imprevista das circunstâncias que 
pudesse afetar as vendas do produto em direção ao Brasil.) 

O que chama também a atenção nessa afirmação dos peticionários é que, até 2009, as 
roblema, ainda que sua evolução fosse preocupante. Ora, conjugando

afirmação com a constatação, segundo dados dos próprios peticionários e conclusões do 
próprio DECOM, de que os indicadores econômicos da indústria doméstica foram ruins até 2008 

se, por exemplo, os resultados bruto e operacional, a participação no CNA e a relação 
há, nos termos do art. 7º, § 2º, do Decreto nº 1.488/95, outros 

fatores distintos dos aumentos das importações que são a causa maior do alegado prejuízo da 
E o Departamento deve investigar esse fato, obrigatoriamente.

metodologia, apenas para que fique mais evidente o que aqui se alega
basta observar o comportamento dessas importações levando-se em conta a comparação entre dois 
períodos distintos: 2005 a 2009 e 2007 a 2011. A razão dessa comparação reside no fat
período de 2007 a 2011 é o da atual investigação e o de 2005 a 2009 envolve período similar que 
termina justamente no ano em que, até então, segundo os peticionários, a evolução preocupante 
das importações não era um problema.  

baixo envolvem, ainda, os dois cenários indicados no seção 2.2.2
a mesma metodologia indicada naquele trecho para apuração do consumo nacional 

: Evolução das importações, das vendas domésticas e do consumo nacional apare
vinho 

1º Cenário: Evolução das importações de vinhos de viníferas e de não 

Importações totais Vendas domésticas totais CNA

Evolução Volume (litros) Evolução Volume (litros)

- 84.672.686 - 121.592.097

25,2% 80.632.392 -4,8% 126.855.716
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desenvolvidos, principalmente Europa e Estados Unidos, acabariam não 
e acertaram nos aspectos gerais, menos 

Como foi exaustivamente demonstrado no item relativo à avaliação sobre se as importações 
, acima), os mercados mundiais, principalmente 

se dos efeitos da crise já em 2010 no que tange as suas 
transações comerciais com vinhos. O ano de 2011, nesse sentido, foi uma afirmação disso. (Recorde-

do evolução imprevista das circunstâncias que 

O que chama também a atenção nessa afirmação dos peticionários é que, até 2009, as 
preocupante. Ora, conjugando-

afirmação com a constatação, segundo dados dos próprios peticionários e conclusões do 
próprio DECOM, de que os indicadores econômicos da indústria doméstica foram ruins até 2008 

, a participação no CNA e a relação 
há, nos termos do art. 7º, § 2º, do Decreto nº 1.488/95, outros 

fatores distintos dos aumentos das importações que são a causa maior do alegado prejuízo da 
, obrigatoriamente. 

o que aqui se alega, 
se em conta a comparação entre dois 

períodos distintos: 2005 a 2009 e 2007 a 2011. A razão dessa comparação reside no fato de que o 
período de 2007 a 2011 é o da atual investigação e o de 2005 a 2009 envolve período similar que 
termina justamente no ano em que, até então, segundo os peticionários, a evolução preocupante 

seção 2.2.2, acima, e 
a mesma metodologia indicada naquele trecho para apuração do consumo nacional 

: Evolução das importações, das vendas domésticas e do consumo nacional aparente de 

e de não viníferas 

CNA 

Volume (litros) Evolução 

121.592.097 - 

126.855.716 4,3% 



 

 
Brasília 
 
SAS, Quadra 3, Lote 3 Bloco C, Salas 616/620 
Brasília – DF – 70.070-934
Tel.: +[55] 61 3223-2700 
E-mail: brasilia@barralmjorge.com.br

 

2007 56.916.353 

2008 54.274.558 

2009 55.762.756 

2010 70.737.404 

2011 72.369.600 

 
05'/09' 

 
07'/11' 

 10’/11’ 
Fonte: Cadastro

23-B: 2º Cenário: Evolução das importações de vinhos de 

Ano 
Importações totais

Volume (litros) Evolução

2005 36.919.411 

2006 46.223.324 

2007 56.916.353 

2008 54.274.558 

2009 55.762.756 

2010 70.737.404 

2011 72.369.600 

 
05'/09' 

 
07'/11' 

 10’/11’ 
Fonte: Cadastro

Tabela 24: Variação dos volumes importados e dos vendidos pela indústria doméstica, em litros

 Importações

Período 
Totais Exclusive Mercosul e Israel

No período Por ano No período

05'/09' + 18.843.345 + 4.710.836 + 15.494.082

07'/11' + 15.453.247 + 3.863.312 + 15.007.237

10'/11' + 1.632.196 + 1.632.196 + 1.888.967

 

104. Pelos dados das tabelas 
de não viníferas, observa-se que:
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23,1% 79.068.778 -1,9% 135.985.131

-4,6% 70.070.444 -11,4% 124.345.002

2,7% 81.158.636 15,8% 136.921.392

26,9% 86.232.568 6,3% 156.969.972

2,3% 102.504.069 18,9% 174.873.669

51,0% 05'/09' -4,2% 05'/09' 

27,2% 07'/11' 29,6% 07'/11' 

2,3% 10’/11’ 18,9% 10’/11’ 
Fonte: Cadastro Vinícola e Sistema Aliceweb/MDIC. 

2º Cenário: Evolução das importações de vinhos de viníferas

Importações totais Vendas domésticas totais CNA

Evolução Volume (litros) Evolução Volume (litros)

- 20.376.218 - 57.295.629

25,2% 18.483.929 -9,3% 64.707.253

23,1% 17.460.584 -5,5% 74.376.937

-4,6% 12.893.253 -26,2% 67.167.811

2,7% 14.026.695 8,8% 69.789.451

26,9% 16.213.521 15,6% 86.950.925

2,3% 17.435.368 7,5% 89.804.968

51,0% 05'/09' -31,2% 05'/09' 

27,2% 07'/11' -0,1% 07'/11' 

2,3% 10’/11’ 7,5% 10’/11’ 
Fonte: Cadastro Vinícola e Sistema Aliceweb/MDIC. 

: Variação dos volumes importados e dos vendidos pela indústria doméstica, em litros

Importações Vendas domésticas totais

Exclusive Mercosul e Israel No 1º cenário 

No período Por ano No período Por ano 

+ 15.494.082 + 3.873.521 - 3.514.050 - 878.513 

+ 15.007.237 + 3.751.809 + 23.435.291 + 5.858.823 

+ 1.888.967 + 1.888.967 + 16.271.501 + 16.271.501 

 acima, e em relação ao cenário que considera vinhos de 
se que: 
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135.985.131 7,2% 

124.345.002 -8,6% 

136.921.392 10,1% 

156.969.972 14,6% 

174.873.669 11,4% 

 12,6% 

 28,6% 

 11,4% 

viníferas 

CNA 

Volume (litros) Evolução 

57.295.629 - 

64.707.253 12,9% 

74.376.937 14,9% 

67.167.811 -9,7% 

69.789.451 3,9% 

86.950.925 24,6% 

89.804.968 3,3% 

 21,8% 

 20,7% 

 3,3% 

: Variação dos volumes importados e dos vendidos pela indústria doméstica, em litros 

Vendas domésticas totais 

No 2º cenário 

No período Por ano 

- 6.349.523 - 1.587.381 

- 25.217 - 6.304 

+ 1.221.847 + 1.221.847 

e em relação ao cenário que considera vinhos de viníferas e 
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a) no período de 2005 a 2009, as importações aumentaram 51,0%, passando de 36.919.411 
litros para 55.762.756 litros. Isso significa que, em média, o Brasil importou 4.710.836 litros 
de vinho por ano (aumento de 11,6% por ano nas importações). Somente de 2005
de 2006 a 2007, o aumento foi de mais de 10 milhões de litros, em média, por ano! 

b) nesse mesmo período, as vendas da indústria doméstica para o mercado interno caíram 
4,2%, passando de 84.672.
nacionais deixaram de vender, a cada ano, 
doméstica viu sua participação no consumo nacional aparente ser reduzida de 
59,3% (queda de 10,4 p.p.) nesse período

c) no período de 2007 a 2011, as importações totais aumentaram 27,2%, passando de 
56.916.351 litros para 72.369.600 litros. Isso significa que, em média, o Brasil importou 
3.863.312 litros de vinho por ano (aumento de 6,8% por ano nas importações)

d) nesse mesmo período, as vendas da indústria doméstica para o mercado interno 
aumentaram 29,6% passando de 
empresas nacionais aumentaram suas
resultado, a indústria doméstica viu sua participação no consumo nacional aparente ser 
ampliada de 69,3% para 

105. Em relação ao cenário que considera apenas vendas de vinhos de 

a) no período de 2005 a 
caíram 31,2%, passando de 20.376.218 para 14.026.695 litros. Ou seja, em média, as 
empresas nacionais deixaram de vender, a cada ano, 1.587.381 litros (queda de 8,0% por 
ano nas vendas). Como re
nacional aparente ser reduzida de 35,6% para 20,1% (queda de 15,5 p.p.) nesse período

b) no período de 2007 a 2011, as vendas da indústria doméstica para o mercado interno 
caíram 0,1%, passando de 17.460.584 para 17.435.368 litros. Ou seja, em média, as 
empresas nacionais deixaram de vender, a cada ano, 25.217 litros (queda de 1,4% por ano 
nas vendas). Como resultado, a indústria doméstica viu sua participação no consumo 
nacional aparente ser reduzida de 23,5% para 19,4% (queda de 4,1 p.p.) nesse período.

106. O que se conclui, com esses números, é que: se a indústria doméstica, até 2009, vinha 
assimilando o aumento das importações, com toda a evolução mostrada acima,
cenário, que cuida apenas de 
assimilar evolução que mostra cenário mais favorável a ela? A resposta, evidentement
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no período de 2005 a 2009, as importações aumentaram 51,0%, passando de 36.919.411 
litros para 55.762.756 litros. Isso significa que, em média, o Brasil importou 4.710.836 litros 
de vinho por ano (aumento de 11,6% por ano nas importações). Somente de 2005
de 2006 a 2007, o aumento foi de mais de 10 milhões de litros, em média, por ano! 

esse mesmo período, as vendas da indústria doméstica para o mercado interno caíram 
4,2%, passando de 84.672.686 para 81.158.636 litros. Ou seja, em média, as e
nacionais deixaram de vender, a cada ano, 878.513 litros. Como resultado, a indústria 
doméstica viu sua participação no consumo nacional aparente ser reduzida de 

p.p.) nesse período; 

no período de 2007 a 2011, as importações totais aumentaram 27,2%, passando de 
56.916.351 litros para 72.369.600 litros. Isso significa que, em média, o Brasil importou 
3.863.312 litros de vinho por ano (aumento de 6,8% por ano nas importações)

e mesmo período, as vendas da indústria doméstica para o mercado interno 
passando de 79.068.778 para 102.504.069 litros. Ou seja, em média, as 
aumentaram suas vendas, a cada ano, em 5.858.823 de

indústria doméstica viu sua participação no consumo nacional aparente ser 
% para 75,2% (aumento de 4,1 p.p.) nesse período. 

Em relação ao cenário que considera apenas vendas de vinhos de viníferas

no período de 2005 a 2009, as vendas da indústria doméstica para o mercado interno 
%, passando de 20.376.218 para 14.026.695 litros. Ou seja, em média, as 

empresas nacionais deixaram de vender, a cada ano, 1.587.381 litros (queda de 8,0% por 
omo resultado, a indústria doméstica viu sua participação no consumo 

nacional aparente ser reduzida de 35,6% para 20,1% (queda de 15,5 p.p.) nesse período

de 2007 a 2011, as vendas da indústria doméstica para o mercado interno 
caíram 0,1%, passando de 17.460.584 para 17.435.368 litros. Ou seja, em média, as 
empresas nacionais deixaram de vender, a cada ano, 25.217 litros (queda de 1,4% por ano 

omo resultado, a indústria doméstica viu sua participação no consumo 
nacional aparente ser reduzida de 23,5% para 19,4% (queda de 4,1 p.p.) nesse período.

que se conclui, com esses números, é que: se a indústria doméstica, até 2009, vinha 
o o aumento das importações, com toda a evolução mostrada acima,

cenário, que cuida apenas de vinhos de viníferas, por que razão não tem 
assimilar evolução que mostra cenário mais favorável a ela? A resposta, evidentement
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no período de 2005 a 2009, as importações aumentaram 51,0%, passando de 36.919.411 
litros para 55.762.756 litros. Isso significa que, em média, o Brasil importou 4.710.836 litros 
de vinho por ano (aumento de 11,6% por ano nas importações). Somente de 2005 a 2006 e 
de 2006 a 2007, o aumento foi de mais de 10 milhões de litros, em média, por ano!  

esse mesmo período, as vendas da indústria doméstica para o mercado interno caíram 
litros. Ou seja, em média, as empresas 

litros. Como resultado, a indústria 
doméstica viu sua participação no consumo nacional aparente ser reduzida de 69,6% para 

no período de 2007 a 2011, as importações totais aumentaram 27,2%, passando de 
56.916.351 litros para 72.369.600 litros. Isso significa que, em média, o Brasil importou 
3.863.312 litros de vinho por ano (aumento de 6,8% por ano nas importações); e 

e mesmo período, as vendas da indústria doméstica para o mercado interno 
litros. Ou seja, em média, as 

em 5.858.823 de litros. Como 
indústria doméstica viu sua participação no consumo nacional aparente ser 

viníferas, tem-se que: 

2009, as vendas da indústria doméstica para o mercado interno 
%, passando de 20.376.218 para 14.026.695 litros. Ou seja, em média, as 

empresas nacionais deixaram de vender, a cada ano, 1.587.381 litros (queda de 8,0% por 
sultado, a indústria doméstica viu sua participação no consumo 

nacional aparente ser reduzida de 35,6% para 20,1% (queda de 15,5 p.p.) nesse período; e 

de 2007 a 2011, as vendas da indústria doméstica para o mercado interno 
caíram 0,1%, passando de 17.460.584 para 17.435.368 litros. Ou seja, em média, as 
empresas nacionais deixaram de vender, a cada ano, 25.217 litros (queda de 1,4% por ano 

omo resultado, a indústria doméstica viu sua participação no consumo 
nacional aparente ser reduzida de 23,5% para 19,4% (queda de 4,1 p.p.) nesse período. 

que se conclui, com esses números, é que: se a indústria doméstica, até 2009, vinha 
o o aumento das importações, com toda a evolução mostrada acima, sobretudo no 2º 

por que razão não tem condições agora de 
assimilar evolução que mostra cenário mais favorável a ela? A resposta, evidentemente, passa pela 
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constatação de que não há relação de causalidade entre o prejuízo alegado e o aumento das 
importações.  

107. Esses aspectos são ainda comprovados quan
comparando-se apenas o mercado de vinhos de 
nacional de vinho, de 2010 a 2011, as importações cresceram 2,3%, enquanto as vendas domésticas 
aumentaram 7,5%. Mesmo comparando apenas com a evolução das importações exclusive Mercosul 
e Israel, o aumento foi de 3,6%, inferior ao das vendas domésticas.
estendida ao mercado de vinhos de mesa de 
enfáticas ainda. 

108. O DECOM pode ainda, por fim, confirmar a ausência de relação de causal
importações e alegado prejuízo grave por meio da constatação, já indicada no Parecer, de que houve 
recuperação da indústria doméstica a partir de 2009

“A partir da comparação entre o preço médio e o custo total unitário, 
constatou
2006 até 
2008 para 2010, houve recuperação e esse resultado voltou a ser positivo 
(...) 

O resultado operacional da indústria doméstica declinou de 2006 até 
quando se tornou negativo
resultado voltou a ser positivo (...)”

109. Ora, os indicadores mostram que o ano de
outro lado, 2008 foi o único ano da série em que houve queda das importações.
então o nexo de causalidade? É evidente, como se insiste aqui, que a indústria doméstica vinha 
assimilando as importações até então, com todo o cenário preocupante, porque seu prejuízo não 
tinha nada a ver com essas mesmas importações.
qualquer cenário que seja considerado.

110. Diversos outros problemas certamente é que explicam 
exemplo, a própria ineficiência do setor, uma vez que a recuperação iniciada em 2009 abrangeu 
ações como cortes nas despesas operacionais, o que possibilitou redução de custos
indústria doméstica (Parecer, par. 113). Outra explicação para os problemas de 2006 a 2008 
estar no endividamento das empresas, como ressaltado em reportagem 
IBRAVIN, Sr. Carlos Paviani, ao jornal 
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há relação de causalidade entre o prejuízo alegado e o aumento das 

Esses aspectos são ainda comprovados quando se analisa o período recente
se apenas o mercado de vinhos de viníferas, ante um crescimento de 3,3% no consumo 

nacional de vinho, de 2010 a 2011, as importações cresceram 2,3%, enquanto as vendas domésticas 
esmo comparando apenas com a evolução das importações exclusive Mercosul 

i de 3,6%, inferior ao das vendas domésticas. Se essa comparação for 
estendida ao mercado de vinhos de mesa de viníferas e de não viníferas, as conclusões são mais 

O DECOM pode ainda, por fim, confirmar a ausência de relação de causal
importações e alegado prejuízo grave por meio da constatação, já indicada no Parecer, de que houve 
recuperação da indústria doméstica a partir de 2009. Com efeito: 

A partir da comparação entre o preço médio e o custo total unitário, 
constatou-se que a indústria doméstica obteve resultados declinantes de 
2006 até 2008, quando essa comparação denotou resultado negativo.
2008 para 2010, houve recuperação e esse resultado voltou a ser positivo 

O resultado operacional da indústria doméstica declinou de 2006 até 
quando se tornou negativo. De 2008 para 2009, houve recuperação e esse 
resultado voltou a ser positivo (...)” (Parecer, par. 115 e 118

os indicadores mostram que o ano de 2008 foi o pior para a indústria doméstica. Por 
outro lado, 2008 foi o único ano da série em que houve queda das importações.
então o nexo de causalidade? É evidente, como se insiste aqui, que a indústria doméstica vinha 

tações até então, com todo o cenário preocupante, porque seu prejuízo não 
tinha nada a ver com essas mesmas importações. E, de resto, não tem também hoje ou em 
qualquer cenário que seja considerado. 

Diversos outros problemas certamente é que explicam o prejuízo alegado. 
a própria ineficiência do setor, uma vez que a recuperação iniciada em 2009 abrangeu 

cortes nas despesas operacionais, o que possibilitou redução de custos
par. 113). Outra explicação para os problemas de 2006 a 2008 

no endividamento das empresas, como ressaltado em reportagem do dire
IBRAVIN, Sr. Carlos Paviani, ao jornal O Estado de São Paulo (Anexo 04). 

Kubitschek, 1455, 6° andar  

mail: saopaulo@barralmjorge.com.br 

há relação de causalidade entre o prejuízo alegado e o aumento das 

do se analisa o período recente. Com efeito, 
ante um crescimento de 3,3% no consumo 

nacional de vinho, de 2010 a 2011, as importações cresceram 2,3%, enquanto as vendas domésticas 
esmo comparando apenas com a evolução das importações exclusive Mercosul 

Se essa comparação for 
, as conclusões são mais 

O DECOM pode ainda, por fim, confirmar a ausência de relação de causalidade entre 
importações e alegado prejuízo grave por meio da constatação, já indicada no Parecer, de que houve 

A partir da comparação entre o preço médio e o custo total unitário, 
se que a indústria doméstica obteve resultados declinantes de 

2008, quando essa comparação denotou resultado negativo. De 
2008 para 2010, houve recuperação e esse resultado voltou a ser positivo 

O resultado operacional da indústria doméstica declinou de 2006 até 2008, 
. De 2008 para 2009, houve recuperação e esse 

e 118). 

2008 foi o pior para a indústria doméstica. Por 
outro lado, 2008 foi o único ano da série em que houve queda das importações. Como explicar 
então o nexo de causalidade? É evidente, como se insiste aqui, que a indústria doméstica vinha 

tações até então, com todo o cenário preocupante, porque seu prejuízo não 
E, de resto, não tem também hoje ou em 

o prejuízo alegado. Veja-se que, por 
a própria ineficiência do setor, uma vez que a recuperação iniciada em 2009 abrangeu 

cortes nas despesas operacionais, o que possibilitou redução de custos por parte da 
par. 113). Outra explicação para os problemas de 2006 a 2008 pode 

do diretor executivo do 
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111. Enfim, são aspectos que necessariamente devem ser avaliados pelo DECOM e que 
conduzirão o Departamento, como se demonstrou acima em relação à evolução das importações 
“assimiladas pela indústria doméstica”
certamente é outra. 

 
4.3. Problemas da indústria doméstica são devidos a fatores climáticos

112. Um desses outros elementos 
alegado prejuízo da indústria doméstica não tem nada a ver com importações reside no fato de que 
um dos principais fatores envolvidos na produção de vinho é a combinação clima e solo, de que 
depende a produção de uva, principal matéria prima do produto. Assim, qualquer fator climático 
que afete a safra de uva, afeta tanto a produção quanto a qualidade

113. A recuperação iniciada em 2009
2010, como alegam os peticionários, não em razão das importações. Mas em razão justamente dos 
problemas climáticos. Com efeito, alega

“A expectativa da indústria era a de que uma vez passada a crise 
internacional a produção voltaria ao patamar dos 40,0 milhões de litros, 
fato que não aconteceu por conta da agressividade dos exportadores 
envolvidos nesta ação
mais desenvolvidos, seus principais mercados até então, centraram suas 
exportações para o Brasil, o que retirou a competitividade do setor (...).” 
(Parecer, par. 59)

114. Os dados comprovam, inequivocamente, que o argumento apresentado n
fundamento. De fato, a queda na produção, em 2010, deveu
agressividade dos exportadores. Tanto é verdade que, em 2011, a produção nacional foi recorde, 
superando a casa dos 47,0 milhões de litros.

115. O fator climático é reconhecido como determinante pelo próprio Governo Federal. Com 
efeito, o relatório do IBGE (Anexo 
deveu-se aos seguintes fatores: i) chuvas escassas e irregulares em importa
retardamento da fase de floração; e iii) fortes ventos que atingiram a cultura na fase de floração”.

116. No caso do Rio Grande do Sul, os fatores climáticos provocaram uma 
da produção total de uva em 2010.
(não afetada pelo fator climático) que foi elevada em 31,9% naquela mesma safra. Destaque
em consequência disso, os Municípios de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) se destacaram naquela safra
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que necessariamente devem ser avaliados pelo DECOM e que 
, como se demonstrou acima em relação à evolução das importações 

pela indústria doméstica”, à conclusão de que a causa de seu alegado prejuízo 

Problemas da indústria doméstica são devidos a fatores climáticos 

outros elementos que deve ser considerado como demonstrativo de que 
alegado prejuízo da indústria doméstica não tem nada a ver com importações reside no fato de que 
um dos principais fatores envolvidos na produção de vinho é a combinação clima e solo, de que 
depende a produção de uva, principal matéria prima do produto. Assim, qualquer fator climático 
que afete a safra de uva, afeta tanto a produção quanto a qualidade do produto.

A recuperação iniciada em 2009, ressaltada na seção anterior, somente não se verificou em 
2010, como alegam os peticionários, não em razão das importações. Mas em razão justamente dos 

Com efeito, alega-se que: 

“A expectativa da indústria era a de que uma vez passada a crise 
internacional a produção voltaria ao patamar dos 40,0 milhões de litros, 
fato que não aconteceu por conta da agressividade dos exportadores 
envolvidos nesta ação, que atingidos pela queda de consumo nos países 
mais desenvolvidos, seus principais mercados até então, centraram suas 
exportações para o Brasil, o que retirou a competitividade do setor (...).” 
(Parecer, par. 59) 

Os dados comprovam, inequivocamente, que o argumento apresentado n
fundamento. De fato, a queda na produção, em 2010, deveu-se a fatores climáticos e não à alegada 
agressividade dos exportadores. Tanto é verdade que, em 2011, a produção nacional foi recorde, 
superando a casa dos 47,0 milhões de litros. 

O fator climático é reconhecido como determinante pelo próprio Governo Federal. Com 
nexo 05) aponta que: “O fraco desempenho da fruticultura em 2010 

se aos seguintes fatores: i) chuvas escassas e irregulares em importantes áreas produtoras; ii) 
retardamento da fase de floração; e iii) fortes ventos que atingiram a cultura na fase de floração”.

No caso do Rio Grande do Sul, os fatores climáticos provocaram uma queda de 4,5%
da produção total de uva em 2010. Este dado contrasta vivamente com a produção de Pernambuco 
(não afetada pelo fator climático) que foi elevada em 31,9% naquela mesma safra. Destaque
em consequência disso, os Municípios de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) se destacaram naquela safra
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que necessariamente devem ser avaliados pelo DECOM e que 
, como se demonstrou acima em relação à evolução das importações 

que a causa de seu alegado prejuízo 

considerado como demonstrativo de que o 
alegado prejuízo da indústria doméstica não tem nada a ver com importações reside no fato de que 
um dos principais fatores envolvidos na produção de vinho é a combinação clima e solo, de que 
depende a produção de uva, principal matéria prima do produto. Assim, qualquer fator climático 

do produto. 

somente não se verificou em 
2010, como alegam os peticionários, não em razão das importações. Mas em razão justamente dos 

“A expectativa da indústria era a de que uma vez passada a crise 
internacional a produção voltaria ao patamar dos 40,0 milhões de litros, 
fato que não aconteceu por conta da agressividade dos exportadores 

consumo nos países 
mais desenvolvidos, seus principais mercados até então, centraram suas 
exportações para o Brasil, o que retirou a competitividade do setor (...).” 

Os dados comprovam, inequivocamente, que o argumento apresentado não tem qualquer 
se a fatores climáticos e não à alegada 

agressividade dos exportadores. Tanto é verdade que, em 2011, a produção nacional foi recorde, 

O fator climático é reconhecido como determinante pelo próprio Governo Federal. Com 
) aponta que: “O fraco desempenho da fruticultura em 2010 

ntes áreas produtoras; ii) 
retardamento da fase de floração; e iii) fortes ventos que atingiram a cultura na fase de floração”. 

queda de 4,5% no valor 
Este dado contrasta vivamente com a produção de Pernambuco 

(não afetada pelo fator climático) que foi elevada em 31,9% naquela mesma safra. Destaque-se que, 
em consequência disso, os Municípios de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) se destacaram naquela safra 
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como os maiores produtores brasileiros de uva, com crescimento de 24,5% e 40,1%, 
respectivamente. 

117. A conclusão necessária desses dados é que a safra de 2010 foi afetada por fatores climáticos 
no Rio Grande do Sul, que afetaram de forma importante a pr
observou em outras regiões do País. Considerando
caiu 1%, mas houve uma elevação do valor em 13%, conforme o mesmo relatório do IBGE. Essa 
elevação de valor pode ser explicada por:
dificuldade logística na transferência da matéria
houve: c) elevação de custos para os fabricantes de vinho gaúcho.

118. Além disso, estudos (Anexo 02
entidade vinculada ao MAPA, além de comprovarem a influência do fator climático na produção de 
uvas e vinhos do Rio Grande do Sul, demonstram ainda outros aspectos que concorrem com o 
alegado prejuízo. Entre eles, como se 
vendas em 2010 também se explica porque, em 2009, foram criados mecanismos de redução de 
estoques por parte do Governo Federal, por meio do Prêmio de Escoamento da Produção
opção por parte dos produtores nacionais em investir em outros derivados da uva.
trechos relevantes dos estudos mencionados:

 “Em 2009, houve redução na produção de uvas na maioria dos estados 
brasileiros. No Brasil, ocorreu redução de 4,0
produzidas, interrompendo a tendência crescente dos últimos anos. (...) 
Nesse ano, 
produção.
vinhos do país, 

“O único produto com aumento na produção foi o suco de uva (3,39%), 
sendo que o suco de uva simples (natural) cresceu 35,67% e o concentrado 
se manteve nos mesmos patamares de 2008. Os vinhos de mesa, 
apresentaram a maior queda de produção (28,56%). 
as uvas utilizadas para elaboração de vinhos de mesa, em grande parte 
também são utilizadas para elaboração de suco, portanto dividem o 
mesmo mercado.
15,79% no ano de 2009, em relação ao ano de 2008, enquanto o suco de 
uva concentrado manteve
uva integral aumentou em 35,67%.
Vitivinicultura Brasileira 2009).
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como os maiores produtores brasileiros de uva, com crescimento de 24,5% e 40,1%, 

A conclusão necessária desses dados é que a safra de 2010 foi afetada por fatores climáticos 
no Rio Grande do Sul, que afetaram de forma importante a produção regional, o que não se 
observou em outras regiões do País. Considerando-se os dados totais do País, a produção de uva 
caiu 1%, mas houve uma elevação do valor em 13%, conforme o mesmo relatório do IBGE. Essa 
elevação de valor pode ser explicada por: a) aumento na demanda pela matéria
dificuldade logística na transferência da matéria-prima entre as regiões do país; como consequência, 
houve: c) elevação de custos para os fabricantes de vinho gaúcho.  

Anexo 02) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
entidade vinculada ao MAPA, além de comprovarem a influência do fator climático na produção de 
uvas e vinhos do Rio Grande do Sul, demonstram ainda outros aspectos que concorrem com o 

tre eles, como se destaca nos trechos abaixo, estão: (i) o de que a queda nas 
vendas em 2010 também se explica porque, em 2009, foram criados mecanismos de redução de 
estoques por parte do Governo Federal, por meio do Prêmio de Escoamento da Produção
opção por parte dos produtores nacionais em investir em outros derivados da uva.
trechos relevantes dos estudos mencionados: 

Em 2009, houve redução na produção de uvas na maioria dos estados 
brasileiros. No Brasil, ocorreu redução de 4,08% no total de uvas 
produzidas, interrompendo a tendência crescente dos últimos anos. (...) 
Nesse ano, (...) fatores climáticos desfavoráveis resultaram em menor 
produção. (...) O Rio Grande do Sul, principal Estado produtor de uvas e 
vinhos do país, apresentou redução na produção de uvas de 4,98%.

O único produto com aumento na produção foi o suco de uva (3,39%), 
sendo que o suco de uva simples (natural) cresceu 35,67% e o concentrado 
se manteve nos mesmos patamares de 2008. Os vinhos de mesa, 

entaram a maior queda de produção (28,56%). Cabe mencionar que 
as uvas utilizadas para elaboração de vinhos de mesa, em grande parte 
também são utilizadas para elaboração de suco, portanto dividem o 
mesmo mercado. Os vinhos finos tiveram sua produção reduz
15,79% no ano de 2009, em relação ao ano de 2008, enquanto o suco de 
uva concentrado manteve-se nos mesmos patamares de 2008 e o suco de 
uva integral aumentou em 35,67%.” (Trechos do documento Panorama da 
Vitivinicultura Brasileira 2009). 

Kubitschek, 1455, 6° andar  

mail: saopaulo@barralmjorge.com.br 

como os maiores produtores brasileiros de uva, com crescimento de 24,5% e 40,1%, 

A conclusão necessária desses dados é que a safra de 2010 foi afetada por fatores climáticos 
odução regional, o que não se 

se os dados totais do País, a produção de uva 
caiu 1%, mas houve uma elevação do valor em 13%, conforme o mesmo relatório do IBGE. Essa 

a) aumento na demanda pela matéria-prima; b) 
prima entre as regiões do país; como consequência, 

resa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
entidade vinculada ao MAPA, além de comprovarem a influência do fator climático na produção de 
uvas e vinhos do Rio Grande do Sul, demonstram ainda outros aspectos que concorrem com o 

o de que a queda nas 
vendas em 2010 também se explica porque, em 2009, foram criados mecanismos de redução de 
estoques por parte do Governo Federal, por meio do Prêmio de Escoamento da Produção; e (ii) a 
opção por parte dos produtores nacionais em investir em outros derivados da uva. Vejam-se os 

Em 2009, houve redução na produção de uvas na maioria dos estados 
8% no total de uvas 

produzidas, interrompendo a tendência crescente dos últimos anos. (...) 
fatores climáticos desfavoráveis resultaram em menor 

O Rio Grande do Sul, principal Estado produtor de uvas e 
apresentou redução na produção de uvas de 4,98%.” 

O único produto com aumento na produção foi o suco de uva (3,39%), 
sendo que o suco de uva simples (natural) cresceu 35,67% e o concentrado 
se manteve nos mesmos patamares de 2008. Os vinhos de mesa, 

Cabe mencionar que 
as uvas utilizadas para elaboração de vinhos de mesa, em grande parte 
também são utilizadas para elaboração de suco, portanto dividem o 

Os vinhos finos tiveram sua produção reduzida em 
15,79% no ano de 2009, em relação ao ano de 2008, enquanto o suco de 

se nos mesmos patamares de 2008 e o suco de 
” (Trechos do documento Panorama da 
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“Em 2010, 
brasileiros. Esta queda foi de 3,74% em 2010, em relação ao ano de 2009. 
(...) O Rio Grande do Sul, principal Estado produtor de uvas e vinhos do 
país, apresentou queda de 6,06% na produção de uvas.
apenas 43,07% da uva produzida no Brasil foi destinada ao processamento 
para elaboração de vinhos, suco de uva e derivados, sendo o restante 
destinado ao mercado de uva in natura. (...) 
problemas climáticos que resultara
para processamento, em especial no Estado do Rio Grande do Sul.

“A Tabela 
Grande do Sul, verificando
citado anteriorm
redução da produção de uvas, e consequentemente dos produtos 
elaborados
deslocamento de parte da uva que seria utilizada para elaboração de v
de mesa e assim teve sua produção acrescida em 9,17%. Enquanto, o suco 
de uva integral aumentou 67,69%, o concentrado aumentou apenas 1,01%. 
Os vinhos de mesa apresentaram queda de produção de 4,93% e os vinhos 
finos redução de 37,83%.

“O Rio Grande
vinhos no ano de 2010, em relação ao ano anterior (
tiveram queda de 5,66%, enquanto os vinhos finos sofreram redução de 
35,34%. 
ser atribuído ao fato de em 2009 terem sido criados mecanismos de 
redução de estoques
Governo Federal) resultando num elevado crescimento naquele ano. 
sido um ano atípico para esta categ
pode ser usado como referência para avaliação de mercado.

“Os vinhos espumantes, cujo mercado tem absorvido toda produção 
gaúcha, pelas características e elevada qualidade, em 2010 continuaram 
sua trajetória crescente. Os
17,84%, e os espumantes apresentaram crescimento de 10,97% nas vendas.
Os sucos de uva também tiveram um bom desempenho em 2010, 
considerando a redução da matéria
integral, de maio
o mesmo continuasse seu curso ascendente, aumentando as vendas em 
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Em 2010, houve redução na produção de uvas na maioria dos estados 
brasileiros. Esta queda foi de 3,74% em 2010, em relação ao ano de 2009. 

O Rio Grande do Sul, principal Estado produtor de uvas e vinhos do 
país, apresentou queda de 6,06% na produção de uvas.
apenas 43,07% da uva produzida no Brasil foi destinada ao processamento 
para elaboração de vinhos, suco de uva e derivados, sendo o restante 
destinado ao mercado de uva in natura. (...) Nesse ano, ocorreram 
problemas climáticos que resultaram na redução da produção de uvas 
para processamento, em especial no Estado do Rio Grande do Sul.

A Tabela (...) apresenta a produção de vinhos, sucos e derivados do Rio 
Grande do Sul, verificando-se redução de 4,49%, em 2010. 
citado anteriormente, fatores climáticos foram os responsáveis pela 
redução da produção de uvas, e consequentemente dos produtos 
elaborados. O suco de uva (integral + concentrado) foi privilegiado
deslocamento de parte da uva que seria utilizada para elaboração de v
de mesa e assim teve sua produção acrescida em 9,17%. Enquanto, o suco 
de uva integral aumentou 67,69%, o concentrado aumentou apenas 1,01%. 
Os vinhos de mesa apresentaram queda de produção de 4,93% e os vinhos 
finos redução de 37,83%.”  

O Rio Grande do Sul apresentou redução na comercialização de suco e 
vinhos no ano de 2010, em relação ao ano anterior (...). Os vinhos de mesa 
tiveram queda de 5,66%, enquanto os vinhos finos sofreram redução de 
35,34%. Este elevado decréscimo na comercialização de vi
ser atribuído ao fato de em 2009 terem sido criados mecanismos de 
redução de estoques, via PEP (Prêmio de Escoamento da Produção do 
Governo Federal) resultando num elevado crescimento naquele ano. 
sido um ano atípico para esta categoria de vinhos, o ano de 2009 não 
pode ser usado como referência para avaliação de mercado.

Os vinhos espumantes, cujo mercado tem absorvido toda produção 
gaúcha, pelas características e elevada qualidade, em 2010 continuaram 
sua trajetória crescente. Os espumantes moscatéis obtiveram aumento de 
17,84%, e os espumantes apresentaram crescimento de 10,97% nas vendas.
Os sucos de uva também tiveram um bom desempenho em 2010, 
considerando a redução da matéria-prima disponível. Ao suco de uva 
integral, de maior valor agregado, foi reservada a matéria
o mesmo continuasse seu curso ascendente, aumentando as vendas em 
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houve redução na produção de uvas na maioria dos estados 
brasileiros. Esta queda foi de 3,74% em 2010, em relação ao ano de 2009. 

O Rio Grande do Sul, principal Estado produtor de uvas e vinhos do 
país, apresentou queda de 6,06% na produção de uvas. (...) Em 2010, 
apenas 43,07% da uva produzida no Brasil foi destinada ao processamento 
para elaboração de vinhos, suco de uva e derivados, sendo o restante 

Nesse ano, ocorreram 
m na redução da produção de uvas 

para processamento, em especial no Estado do Rio Grande do Sul.” 

apresenta a produção de vinhos, sucos e derivados do Rio 
se redução de 4,49%, em 2010. Conforme já 

ente, fatores climáticos foram os responsáveis pela 
redução da produção de uvas, e consequentemente dos produtos 

concentrado) foi privilegiado com o 
deslocamento de parte da uva que seria utilizada para elaboração de vinho 
de mesa e assim teve sua produção acrescida em 9,17%. Enquanto, o suco 
de uva integral aumentou 67,69%, o concentrado aumentou apenas 1,01%. 
Os vinhos de mesa apresentaram queda de produção de 4,93% e os vinhos 

do Sul apresentou redução na comercialização de suco e 
). Os vinhos de mesa 

tiveram queda de 5,66%, enquanto os vinhos finos sofreram redução de 
Este elevado decréscimo na comercialização de vinhos finos pode 

ser atribuído ao fato de em 2009 terem sido criados mecanismos de 
, via PEP (Prêmio de Escoamento da Produção do 

Governo Federal) resultando num elevado crescimento naquele ano. Por ter 
oria de vinhos, o ano de 2009 não 

pode ser usado como referência para avaliação de mercado.” 

Os vinhos espumantes, cujo mercado tem absorvido toda produção 
gaúcha, pelas características e elevada qualidade, em 2010 continuaram 

espumantes moscatéis obtiveram aumento de 
17,84%, e os espumantes apresentaram crescimento de 10,97% nas vendas. 
Os sucos de uva também tiveram um bom desempenho em 2010, 

prima disponível. Ao suco de uva 
r valor agregado, foi reservada a matéria-prima, para que 

o mesmo continuasse seu curso ascendente, aumentando as vendas em 
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24,51%.
2010). 

“Em 2011, houve aumento de 12,97% na produção de uvas n
Rio Grande do Sul, principal Estado produtor de uvas e vinhos do país, 
apresentou aumento de 19,76% na produção de uvas. (...)
produção de uvas destinadas ao processamento aumentou em quase 50%, 
devido às condições climáticas f
de uvas produzidas no Brasil, sendo o restante destinado ao mercado de 
uva in natura (...).

“A produção de vinhos, sucos e derivados do Rio Grande do Sul, em 2011, 
apresentou aumento de 39,68%, em relação ao ano anterior. 
mencionar que a produção do ano de 2010 havia sofrido redução devido a 
fatores climáticos.
mesa finos, elaborados a partir de uvas 
a quantidade produzida em 2010.
superaram em 111,41%, do volume produzido no ano anterior. Os vinhos de 
mesa (elaborados c
em 2011, e o suco de uva, que também utiliza esse grupo de uvas, 
apresentou aumento de 30,91%.

“O Rio Grande do Sul apresentou aumento na comercialização de suco e 
vinhos no ano de 2011, em relação ao ano 
em 2011, continuaram com a trajetória crescente. O suco de uva integral 
apresentou aumento na quantidade comercializada de 28,60%, e o 
concentrado teve um acréscimo de 13,18%, no ano de 2011, em relação ao 
de 2010.
2011). 

119. É inegável que há provas contundentes da influência direta dos fatores climáticos na 
produção de uva e de vinho. Ironicamente, o caráter determinante 
um dos peticionárias. Em declarações de janeiro de 2012
lê-se: 

Ibravin projeta safra de uva 15% maior

“A safra de uva 2010/2011 no Rio Grande do Sul deve ser uma das 
melhores da década. A quantidade colhida deve crescer pelo menos 15%, 
mais de 80 milhões de quilos em relação à safra passada, segundo 
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24,51%.” (Trechos do documento Panorama da Vitivinicultura Brasileira 
 

Em 2011, houve aumento de 12,97% na produção de uvas n
Rio Grande do Sul, principal Estado produtor de uvas e vinhos do país, 
apresentou aumento de 19,76% na produção de uvas. (...)
produção de uvas destinadas ao processamento aumentou em quase 50%, 
devido às condições climáticas favoráveis, representando 57,13% do total 
de uvas produzidas no Brasil, sendo o restante destinado ao mercado de 
uva in natura (...).” 

A produção de vinhos, sucos e derivados do Rio Grande do Sul, em 2011, 
apresentou aumento de 39,68%, em relação ao ano anterior. 
mencionar que a produção do ano de 2010 havia sofrido redução devido a 
fatores climáticos. O maior acréscimo ocorreu na produção de vinhos de 
mesa finos, elaborados a partir de uvas Vitis vinifera, 91,88% a mais que 
a quantidade produzida em 2010. Dentre o grupo desses vinhos, os tintos 
superaram em 111,41%, do volume produzido no ano anterior. Os vinhos de 
mesa (elaborados com uvas americanas e híbridas) aumentaram 32,04%, 
em 2011, e o suco de uva, que também utiliza esse grupo de uvas, 
apresentou aumento de 30,91%.” 

O Rio Grande do Sul apresentou aumento na comercialização de suco e 
vinhos no ano de 2011, em relação ao ano anterior (...). Os sucos de uva, 
em 2011, continuaram com a trajetória crescente. O suco de uva integral 
apresentou aumento na quantidade comercializada de 28,60%, e o 
concentrado teve um acréscimo de 13,18%, no ano de 2011, em relação ao 
de 2010.” (Trechos do documento Panorama da Vitivinicultura Brasileira 

 

É inegável que há provas contundentes da influência direta dos fatores climáticos na 
produção de uva e de vinho. Ironicamente, o caráter determinante desses fatores é reconhecido por 

peticionárias. Em declarações de janeiro de 2012, que podem ser encontradas na internet

Ibravin projeta safra de uva 15% maior 

A safra de uva 2010/2011 no Rio Grande do Sul deve ser uma das 
melhores da década. A quantidade colhida deve crescer pelo menos 15%, 
mais de 80 milhões de quilos em relação à safra passada, segundo 
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” (Trechos do documento Panorama da Vitivinicultura Brasileira 

Em 2011, houve aumento de 12,97% na produção de uvas no Brasil (...). O 
Rio Grande do Sul, principal Estado produtor de uvas e vinhos do país, 
apresentou aumento de 19,76% na produção de uvas. (...) Em 2011, a 
produção de uvas destinadas ao processamento aumentou em quase 50%, 

, representando 57,13% do total 
de uvas produzidas no Brasil, sendo o restante destinado ao mercado de 

A produção de vinhos, sucos e derivados do Rio Grande do Sul, em 2011, 
apresentou aumento de 39,68%, em relação ao ano anterior. Cabe 
mencionar que a produção do ano de 2010 havia sofrido redução devido a 

odução de vinhos de 
, 91,88% a mais que 

Dentre o grupo desses vinhos, os tintos 
superaram em 111,41%, do volume produzido no ano anterior. Os vinhos de 

om uvas americanas e híbridas) aumentaram 32,04%, 
em 2011, e o suco de uva, que também utiliza esse grupo de uvas, 

O Rio Grande do Sul apresentou aumento na comercialização de suco e 
anterior (...). Os sucos de uva, 

em 2011, continuaram com a trajetória crescente. O suco de uva integral 
apresentou aumento na quantidade comercializada de 28,60%, e o 
concentrado teve um acréscimo de 13,18%, no ano de 2011, em relação ao 

s do documento Panorama da Vitivinicultura Brasileira 

É inegável que há provas contundentes da influência direta dos fatores climáticos na 
es é reconhecido por 

, que podem ser encontradas na internet, 

A safra de uva 2010/2011 no Rio Grande do Sul deve ser uma das 
melhores da década. A quantidade colhida deve crescer pelo menos 15%, 
mais de 80 milhões de quilos em relação à safra passada, segundo 
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estimativa do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin). 
de 600 milhões de quilos de uva
Deliberativo do Ibravin, Júlio Fante. Na safra anterior, 2009/2010, foram 
colhidos 534 milhões de quilos de uva nos parreirais gaúchos, responsáveis 
por cerca de 90% da pr
tendo um bom equilíbrio entre chuva e sol

Em termos qualitativos, Fante projeta uma safra igual ou superior a de 
2005, considerada a melhor da década. 
favorável, agora 
novas tecnologias e possuem mais conhecimento para elaborarem 
produtos de qualidade superior
Grande do Sul foi afetado pelo 
mais seco, com menos incidência de chuvas. 
precisa para produzir uvas de qualidade
Ibravin, Carlos Raimundo Paviani, também aposta em uma safra maior 
devido a novas regiões de cultivo implantadas n
agora entram definitivamente em produção. 
produtiva de uva na serra gaúcha e em outras regiões, como a campanha, 
a serra do sudeste e inclusive o norte do Estado

Este ano, o preço mínimo do qui
aumentando de R$ 0,46 para R$ 0,52. 
uva está em franco crescimento e as indústrias precisam de matéria
farta e de qualidade
(grifou-

120. Em suma, ao analisar esse elemento, o DECOM forçosamente chegará à conclusão de que, 
também por essa via, o alegado prejuízo da indústria doméstica não guarda relação com as 
importações brasileiras de vinho.

 

4.4. Houve antecipação de importações por conta da selagem fiscal

121. Outro aspecto que precisa
causalidade diz respeito ao impacto da Instrução Normativa RFB nº 1.026, de 16 de abril de 2010, 
que “altera a Instrução Normativa SRF nº 504, de 3 de fevereiro de 2005, e inclui os produtos 
classificados no código 2204 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados no 
Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 504, de 3 de fevereiro de 2005.”
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estimativa do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin). ‘De
de 600 milhões de quilos de uva’, projeta o presidente do Conselho 
Deliberativo do Ibravin, Júlio Fante. Na safra anterior, 2009/2010, foram 
colhidos 534 milhões de quilos de uva nos parreirais gaúchos, responsáveis 
por cerca de 90% da produção brasileira de uva e derivados. 
tendo um bom equilíbrio entre chuva e sol’, afirma.  

Em termos qualitativos, Fante projeta uma safra igual ou superior a de 
2005, considerada a melhor da década. ‘Além do clima que está sendo 
favorável, agora as empresas estão melhor capacitadas, investiram em 
novas tecnologias e possuem mais conhecimento para elaborarem 
produtos de qualidade superior’, argumenta. Em 2005, como agora, o Rio 
Grande do Sul foi afetado pelo fenômeno La Niña, que resulta em clima 

ais seco, com menos incidência de chuvas. ‘É o mínimo que a videira 
precisa para produzir uvas de qualidade’, observa. O diretor
Ibravin, Carlos Raimundo Paviani, também aposta em uma safra maior 
devido a novas regiões de cultivo implantadas nos últimos anos e que só 
agora entram definitivamente em produção. ‘Estamos expandindo a área 
produtiva de uva na serra gaúcha e em outras regiões, como a campanha, 
a serra do sudeste e inclusive o norte do Estado’, informa.

Este ano, o preço mínimo do quilo da uva teve valorização de 13%, 
aumentando de R$ 0,46 para R$ 0,52. ‘O mercado de espumante e suco de 
uva está em franco crescimento e as indústrias precisam de matéria
farta e de qualidade’, comenta Paviani. ‘A perspectiva é muito boa

-se) (Fonte: IBRAVIN) 

Em suma, ao analisar esse elemento, o DECOM forçosamente chegará à conclusão de que, 
também por essa via, o alegado prejuízo da indústria doméstica não guarda relação com as 
importações brasileiras de vinho. 

ntecipação de importações por conta da selagem fiscal 

Outro aspecto que precisa ser considerado pelo DECOM em sua avaliação sobre o nexo de 
diz respeito ao impacto da Instrução Normativa RFB nº 1.026, de 16 de abril de 2010, 

Instrução Normativa SRF nº 504, de 3 de fevereiro de 2005, e inclui os produtos 
classificados no código 2204 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados no 
Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 504, de 3 de fevereiro de 2005.” 
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Devemos colher mais 
, projeta o presidente do Conselho 

Deliberativo do Ibravin, Júlio Fante. Na safra anterior, 2009/2010, foram 
colhidos 534 milhões de quilos de uva nos parreirais gaúchos, responsáveis 

odução brasileira de uva e derivados. ‘Estamos 

Em termos qualitativos, Fante projeta uma safra igual ou superior a de 
Além do clima que está sendo 

as empresas estão melhor capacitadas, investiram em 
novas tecnologias e possuem mais conhecimento para elaborarem 

, argumenta. Em 2005, como agora, o Rio 
fenômeno La Niña, que resulta em clima 

É o mínimo que a videira 
. O diretor-executivo do 

Ibravin, Carlos Raimundo Paviani, também aposta em uma safra maior 
os últimos anos e que só 

Estamos expandindo a área 
produtiva de uva na serra gaúcha e em outras regiões, como a campanha, 

, informa. 

lo da uva teve valorização de 13%, 
O mercado de espumante e suco de 

uva está em franco crescimento e as indústrias precisam de matéria-prima 
A perspectiva é muito boa’.” 

Em suma, ao analisar esse elemento, o DECOM forçosamente chegará à conclusão de que, 
também por essa via, o alegado prejuízo da indústria doméstica não guarda relação com as 

ser considerado pelo DECOM em sua avaliação sobre o nexo de 
diz respeito ao impacto da Instrução Normativa RFB nº 1.026, de 16 de abril de 2010, 

Instrução Normativa SRF nº 504, de 3 de fevereiro de 2005, e inclui os produtos 
classificados no código 2204 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados no 
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122. De fato, uma das medidas buscadas pelo setor vinícola brasileiro foi a exigência de selo 
fiscal, a ser aposto nas garrafas de vinhos vendidas no País. Esta medida vinha sendo discutida desde 
2009, e materializou-se na Instrução Normativa RFB nº 1.026, de 16
D.O.U. de 19.4.2010. Essa IN previa o início da exigência do selo para 

123. A medida foi polêmica entre o próprio setor, e redundou em debate intenso, envolvendo 
inclusive medidas judiciais. Em seguida
1.065 (de 16 de agosto de 2010), pela Instrução Normativa RFB nº 1.188 (de 30 de agosto de 2011), 
pela Instrução Normativa RFB nº 1.191 (de 9 de setembro de 2011) e finalmente pela Instrução 
Normativa RFB nº 1.230 (de 29 de dezembro de 2011).

124. A incerteza quanto à regulamentação da matéria, bem como quanto à aplicação sobre 
importações em curso e sobre produtos já distribuídos no Brasil, causaram evidente desarranjo de 
mercado, levando importadores a antecipar importações, pelo temor de que pudessem ser afetadas 
posteriormente. Este fenômeno seguramente poderá ser atestado pelo 
questionários, seja por estudos de mercado.
“Panorama Setorial”, do Banco do Brasil (

“A partir do segundo semestre de 2010, as compras de vinho importado 
tiveram crescimento vultoso por estar sendo esperada a implementação 
iminente do Selo de Controle Fiscal pela Receita Federal.
bebida 
atestado de fiscalização. Por meio de instrução normativa, essa instituição 
incluiu vinhos, espumantes e champanhes na lista de bebidas que só 
poderiam ser comercializadas com selo de controle.

125. Ao mesmo tempo, há que se considerar que a exigência do selo teve efeito para a 
formalização de importações, conforme expõe o próprio IBRAVIN: "o comportamento verificado no 
período também está ligado à obrigatoriedade da aplicação do se
Brasil, o que acaba “formalizando” a entrada de vinhos que até então seriam contrabandeados para 
o mercado doméstico" (Fonte: "Importação de vinhos cresce 34% no bimestre". 
20.4.2012). Em outras palavras, não houve de fato aumento de importação, mas mera formalização 
de importação já existente, e que já compunha conformação do mercado.

126. A antecipação de importações foi claramente mais visível em relação ao Chile, uma vez que a 
facilidade logística de distância e transporte permitia importar mais daquela origem. Além disso, a 
instalação no Brasil de subsidiárias de produtores chilenos permitiu que 
incerteza e de falta de programação 
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ma das medidas buscadas pelo setor vinícola brasileiro foi a exigência de selo 
fiscal, a ser aposto nas garrafas de vinhos vendidas no País. Esta medida vinha sendo discutida desde 

se na Instrução Normativa RFB nº 1.026, de 16 de abril de 2010, publicada no 
D.O.U. de 19.4.2010. Essa IN previa o início da exigência do selo para 1º de janeiro de 2011.

A medida foi polêmica entre o próprio setor, e redundou em debate intenso, envolvendo 
inclusive medidas judiciais. Em seguida, a IN 1.026 foi alterada pela Instrução Normativa RFB nº 
1.065 (de 16 de agosto de 2010), pela Instrução Normativa RFB nº 1.188 (de 30 de agosto de 2011), 
pela Instrução Normativa RFB nº 1.191 (de 9 de setembro de 2011) e finalmente pela Instrução 

va RFB nº 1.230 (de 29 de dezembro de 2011). 

A incerteza quanto à regulamentação da matéria, bem como quanto à aplicação sobre 
importações em curso e sobre produtos já distribuídos no Brasil, causaram evidente desarranjo de 

es a antecipar importações, pelo temor de que pudessem ser afetadas 
posteriormente. Este fenômeno seguramente poderá ser atestado pelo DECOM
questionários, seja por estudos de mercado. Nesse aspecto, veja-se trecho do documento 

al”, do Banco do Brasil (Anexo 06): 

A partir do segundo semestre de 2010, as compras de vinho importado 
tiveram crescimento vultoso por estar sendo esperada a implementação 
iminente do Selo de Controle Fiscal pela Receita Federal.

 classificada como ‘quente’ que era comercializada no País sem 
atestado de fiscalização. Por meio de instrução normativa, essa instituição 
incluiu vinhos, espumantes e champanhes na lista de bebidas que só 
poderiam ser comercializadas com selo de controle.” (grifou

Ao mesmo tempo, há que se considerar que a exigência do selo teve efeito para a 
formalização de importações, conforme expõe o próprio IBRAVIN: "o comportamento verificado no 
período também está ligado à obrigatoriedade da aplicação do selo fiscal nos produtos vendidos no 
Brasil, o que acaba “formalizando” a entrada de vinhos que até então seriam contrabandeados para 

"Importação de vinhos cresce 34% no bimestre". 
não houve de fato aumento de importação, mas mera formalização 

, e que já compunha conformação do mercado. 

A antecipação de importações foi claramente mais visível em relação ao Chile, uma vez que a 
dade logística de distância e transporte permitia importar mais daquela origem. Além disso, a 

instalação no Brasil de subsidiárias de produtores chilenos permitiu que - diante de cenário de 
incerteza e de falta de programação - antecipassem mais as importações e manejassem diretamente 

Kubitschek, 1455, 6° andar  
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ma das medidas buscadas pelo setor vinícola brasileiro foi a exigência de selo 
fiscal, a ser aposto nas garrafas de vinhos vendidas no País. Esta medida vinha sendo discutida desde 

de abril de 2010, publicada no 
de janeiro de 2011. 

A medida foi polêmica entre o próprio setor, e redundou em debate intenso, envolvendo 
, a IN 1.026 foi alterada pela Instrução Normativa RFB nº 

1.065 (de 16 de agosto de 2010), pela Instrução Normativa RFB nº 1.188 (de 30 de agosto de 2011), 
pela Instrução Normativa RFB nº 1.191 (de 9 de setembro de 2011) e finalmente pela Instrução 

A incerteza quanto à regulamentação da matéria, bem como quanto à aplicação sobre 
importações em curso e sobre produtos já distribuídos no Brasil, causaram evidente desarranjo de 

es a antecipar importações, pelo temor de que pudessem ser afetadas 
DECOM, seja pelos 

se trecho do documento 

A partir do segundo semestre de 2010, as compras de vinho importado 
tiveram crescimento vultoso por estar sendo esperada a implementação 
iminente do Selo de Controle Fiscal pela Receita Federal. O vinho é a única 

classificada como ‘quente’ que era comercializada no País sem 
atestado de fiscalização. Por meio de instrução normativa, essa instituição 
incluiu vinhos, espumantes e champanhes na lista de bebidas que só 

(grifou-se) 

Ao mesmo tempo, há que se considerar que a exigência do selo teve efeito para a 
formalização de importações, conforme expõe o próprio IBRAVIN: "o comportamento verificado no 

lo fiscal nos produtos vendidos no 
Brasil, o que acaba “formalizando” a entrada de vinhos que até então seriam contrabandeados para 

"Importação de vinhos cresce 34% no bimestre". Valor Econômico, 
não houve de fato aumento de importação, mas mera formalização 

A antecipação de importações foi claramente mais visível em relação ao Chile, uma vez que a 
dade logística de distância e transporte permitia importar mais daquela origem. Além disso, a 

diante de cenário de 
ções e manejassem diretamente 
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a elevação dos estoques no Brasil.
Brasil". Valor Econômico, 20.4.2012.

127. O que se observa, portanto, é que a antecipação de importações e elevação de estoques de
vinho importado foi provocado por ato do próprio Estado brasileiro
do mercado importador. Mais que isto, foi a incerteza do mercado 
possibilidades de elevação de estoques de vinhos chilenos,
importações em 2010. 

128. É preocupante, portanto, não apenas a inexistência, por esta via, de nexo de causalidade 
entre o alegado prejuízo grave da indústria doméstica e o aumento das importações; é igualmente 
preocupante que se afirme, como fizeram os peticionários, que o aumento 
segundo semestre de 2010 tenha sido decorrência da crise internacional, centro da alegação 
refutada em seção anterior desta defesa 
razão da evolução imprevista das circunstâncias.

“Ao longo de 2009, esses exportadores, fornecedores tradicionais aos 
mercados mais atingidos [pela crise], criaram parcerias sólidas com 
distribuidores, importadores e redes de supermercados, após
mercado e 
mais precisamente a partir de meados daquele ano
abertura, par. 29)

 

4.5. Relevância das importações do Mercosul

129. Outro aspecto que precisa ser devidamente considerado pelo DECOM diz respeito à 
relevância das importações do Mercosul. Com efeito, como demonstram as estatísticas, os volumes 
de importação que estão excluídos do âmbito da investigação são consideráveis. A
Argentina, em particular, é o 2º maior provedor de vinhos para o Brasil
exportadores mundiais do produto, segundo dados do 

130. Além da representatividade das importações do Mercosul, outro aspecto
nesse sentido: os preços, que são, comparativamente, inferiores aos preços das demais origens. A 
tabela abaixo reproduz cenário considerando apenas até o preço CIF acrescido do imposto de 
importação. A diferença, como se pode ver, chega 
prática, em se tratando do produto internado, tende a ser maior ainda, por conta da não incidência, 
por exemplo, do AFRMM nas importações do bloco sul
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a elevação dos estoques no Brasil. (Veja-se, nesse sentido, "Concha y Toro reforça operação no 
, 20.4.2012.) 

O que se observa, portanto, é que a antecipação de importações e elevação de estoques de
foi provocado por ato do próprio Estado brasileiro, e não por tendência duradoura 

do mercado importador. Mais que isto, foi a incerteza do mercado - aliada a fatores de distância e 
de estoques de vinhos chilenos, que contribuiu para o aumento das 

É preocupante, portanto, não apenas a inexistência, por esta via, de nexo de causalidade 
grave da indústria doméstica e o aumento das importações; é igualmente 

e que se afirme, como fizeram os peticionários, que o aumento das importações n
de 2010 tenha sido decorrência da crise internacional, centro da alegação 

refutada em seção anterior desta defesa – de que o aumento das importações teria o
razão da evolução imprevista das circunstâncias. 

“Ao longo de 2009, esses exportadores, fornecedores tradicionais aos 
mercados mais atingidos [pela crise], criaram parcerias sólidas com 
distribuidores, importadores e redes de supermercados, após
mercado e cujos efeitos se fizeram sentir fortemente a partir de 2010, 
mais precisamente a partir de meados daquele ano
abertura, par. 29) (grifou-se) 

Relevância das importações do Mercosul 

Outro aspecto que precisa ser devidamente considerado pelo DECOM diz respeito à 
relevância das importações do Mercosul. Com efeito, como demonstram as estatísticas, os volumes 
de importação que estão excluídos do âmbito da investigação são consideráveis. A
Argentina, em particular, é o 2º maior provedor de vinhos para o Brasil 
exportadores mundiais do produto, segundo dados do Comtrade apresentados acima

Além da representatividade das importações do Mercosul, outro aspecto
nesse sentido: os preços, que são, comparativamente, inferiores aos preços das demais origens. A 
tabela abaixo reproduz cenário considerando apenas até o preço CIF acrescido do imposto de 

A diferença, como se pode ver, chega a mais de um terço do preço
prática, em se tratando do produto internado, tende a ser maior ainda, por conta da não incidência, 
por exemplo, do AFRMM nas importações do bloco sul-americano. 
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"Concha y Toro reforça operação no 

O que se observa, portanto, é que a antecipação de importações e elevação de estoques de 
, e não por tendência duradoura 

aliada a fatores de distância e 
que contribuiu para o aumento das 

É preocupante, portanto, não apenas a inexistência, por esta via, de nexo de causalidade 
grave da indústria doméstica e o aumento das importações; é igualmente 

das importações no 
de 2010 tenha sido decorrência da crise internacional, centro da alegação – 

de que o aumento das importações teria ocorrido em 

“Ao longo de 2009, esses exportadores, fornecedores tradicionais aos 
mercados mais atingidos [pela crise], criaram parcerias sólidas com 
distribuidores, importadores e redes de supermercados, após prospecção de 

cujos efeitos se fizeram sentir fortemente a partir de 2010, 
mais precisamente a partir de meados daquele ano (...).” (Parecer de 

Outro aspecto que precisa ser devidamente considerado pelo DECOM diz respeito à 
relevância das importações do Mercosul. Com efeito, como demonstram as estatísticas, os volumes 
de importação que estão excluídos do âmbito da investigação são consideráveis. Além disso, a 

 e um dos maiores 
apresentados acima. 

Além da representatividade das importações do Mercosul, outro aspecto é muito relevante 
nesse sentido: os preços, que são, comparativamente, inferiores aos preços das demais origens. A 
tabela abaixo reproduz cenário considerando apenas até o preço CIF acrescido do imposto de 

a mais de um terço do preço em 2011 e, na 
prática, em se tratando do produto internado, tende a ser maior ainda, por conta da não incidência, 



 

 
Brasília 
 
SAS, Quadra 3, Lote 3 Bloco C, Salas 616/620 
Brasília – DF – 70.070-934
Tel.: +[55] 61 3223-2700 
E-mail: brasilia@barralmjorge.com.br

 

Tabela 25: Diferenças de preço entre importações 

Ano 
Exclusive 
Merc./Isr.

2006 2,83

2007 3,06

2008 3,42

2009 3,48

2010 3,41

2011 3,91
Fonte: Aliceweb/MDIC e Parecer de abertura

131. Eventual aplicação de medida de salvaguarda, portanto, provocaria elevação dos preços dos 
importados exclusive Mercosul 
volumes importados – e que poderia ser ocupado por importações de países do Mercosul 
(principalmente a Argentina, que tem muito potencial para tanto
indústria doméstica não seria eliminado, do que resultaria na total inocuidade da medida.

 

4.6. Problemas estruturais do setor vinícola no Brasil

132. Cabe ao DECOM ainda avaliar os problemas estruturais que afetam a produção e a 
comercialização do vinho nacional. Não se trata, aqui, de alegação desprovida de fundamento. Com 
efeito, conforme trecho abaixo, extraído da internet, diversas vinícolas manifes
contrariamente às salvaguardas buscadas pelos peticionários. Entre elas, destaque
Salton, uma das empresas incluídas na amostra da indústria doméstica, também se posicionou 
contra a inciativa. 

Produtores brasileiros se manifestam 

Assessoria Imprensa 

27/03/2012 

 

As vinícolas
sua posição contra a adoção das salvaguardas ao vinho brasileiro. A 
gigante Salton e a artesanal Don Abel também emitiram not
posicionando contra as medidas propostas. A pergunta é inevitável: quais 
são as vinícolas favoráveis a tais medidas? 
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: Diferenças de preço entre importações consideradas

Preço CIF 
Preço CIF mais imposto 

de importação 
Diferença

Exclusive 
Merc./Isr. 

Mercosul 
e Israel 

Exclusive 
Merc./Isr. 

Mercosul e 
Israel 

2,83 2,25 3,60 2,25 59,7%

3,06 2,26 3,89 2,26 72,2%

3,42 2,70 4,35 2,70 61,1%

3,48 2,89 4,43 2,89 53,2%

3,41 3,19 4,33 3,19 35,8%

3,91 3,64 4,97 3,64 36,5%
Fonte: Aliceweb/MDIC e Parecer de abertura 

Eventual aplicação de medida de salvaguarda, portanto, provocaria elevação dos preços dos 
Mercosul e, dado a parcela de mercado deixada também pela queda dos 

que poderia ser ocupado por importações de países do Mercosul 
principalmente a Argentina, que tem muito potencial para tanto) –, eventual prejuízo por parte da 

a doméstica não seria eliminado, do que resultaria na total inocuidade da medida.

4.6. Problemas estruturais do setor vinícola no Brasil 

Cabe ao DECOM ainda avaliar os problemas estruturais que afetam a produção e a 
comercialização do vinho nacional. Não se trata, aqui, de alegação desprovida de fundamento. Com 
efeito, conforme trecho abaixo, extraído da internet, diversas vinícolas manifes
contrariamente às salvaguardas buscadas pelos peticionários. Entre elas, destaque

empresas incluídas na amostra da indústria doméstica, também se posicionou 

Produtores brasileiros se manifestam contra as salvaguardas

Assessoria Imprensa  

27/03/2012  

As vinícolas Adolfo Lona, Angheben, Cave Geisse e Vallontano deixam clara 
sua posição contra a adoção das salvaguardas ao vinho brasileiro. A 
gigante Salton e a artesanal Don Abel também emitiram not
posicionando contra as medidas propostas. A pergunta é inevitável: quais 
são as vinícolas favoráveis a tais medidas?  
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Eventual aplicação de medida de salvaguarda, portanto, provocaria elevação dos preços dos 
e, dado a parcela de mercado deixada também pela queda dos 

que poderia ser ocupado por importações de países do Mercosul 
eventual prejuízo por parte da 

a doméstica não seria eliminado, do que resultaria na total inocuidade da medida. 

Cabe ao DECOM ainda avaliar os problemas estruturais que afetam a produção e a 
comercialização do vinho nacional. Não se trata, aqui, de alegação desprovida de fundamento. Com 
efeito, conforme trecho abaixo, extraído da internet, diversas vinícolas manifestaram-se 
contrariamente às salvaguardas buscadas pelos peticionários. Entre elas, destaque-se que a própria 

empresas incluídas na amostra da indústria doméstica, também se posicionou 

contra as salvaguardas 

Vallontano deixam clara 
sua posição contra a adoção das salvaguardas ao vinho brasileiro. A 
gigante Salton e a artesanal Don Abel também emitiram notas oficiais se 
posicionando contra as medidas propostas. A pergunta é inevitável: quais 
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“As vinícolas ADOLFO LONA VINHOS E ESPUMANTES, ANGHEBEN VINHOS 
FINOS, CAVE GEISSE e VALLONTANO VINHOS NOBRES vêm a público
manifestar a respeito da polêmica da salvaguarda solicitada por algumas 
entidades do setor vinícola.

Causou
entendimento os benefícios serão mais uma vez destinados às grandes 
indústrias, penal

Por outro lado o pequeno produtor, que enfrenta hoje diversas dificuldades, 
não pára de se questionar:

Por que estas entidades não buscam o SIMPLES para o pequeno produtor?

Por que não pedem o fim das norma
dificultam as atividades de pequenas vinícolas?

Por que essas mesmas entidades impediram que entrasse em vigor a 
dispensa da aplicação do SELO FISCAL para quem produzisse até 20.000 
litros de vinho (IN RFB N 

Por que não concentram seus esforços para baixar os tributos do vinho 
brasileiro ao invés de aumentar a taxa do importado?

Por que para produzir vinho temos que seguir normas de produção de 
alimentos, mas na hora de pagarmos impostos
alcoólica?

Porém, o que parece responder a estas perguntas é a intenção de 
simplesmente burocratizar o setor e defender os interesses das grandes 
corporações. Estamos caminhando para a era da industrialização em 
massa, estamos 
diversidade brasileira. Isso é degradante.

Não podemos compactuar com quaisquer iniciativas que não sejam 
discutidas de forma ampla e democrática, com todo o setor. Precisamos 
sim de uma salvaguarda para a so
brasileiro.

As empresas que representam a minoria poderosa já começam a sofrer 
retaliações por parte de jornalistas, formadores de opinião, proprietários de 
restaurantes, supermercadistas, sommeliers e consumidores. 
inclusive já estão mudando de opinião!!
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As vinícolas ADOLFO LONA VINHOS E ESPUMANTES, ANGHEBEN VINHOS 
FINOS, CAVE GEISSE e VALLONTANO VINHOS NOBRES vêm a público
manifestar a respeito da polêmica da salvaguarda solicitada por algumas 
entidades do setor vinícola.  

Causou-nos estranheza a solicitação dessa medida já que no nosso 
entendimento os benefícios serão mais uma vez destinados às grandes 
indústrias, penalizando a diversidade da oferta e o consumidor.

Por outro lado o pequeno produtor, que enfrenta hoje diversas dificuldades, 
não pára de se questionar:  

Por que estas entidades não buscam o SIMPLES para o pequeno produtor?

Por que não pedem o fim das normativas (IN05 etc..) que limitam e 
dificultam as atividades de pequenas vinícolas?  

Por que essas mesmas entidades impediram que entrasse em vigor a 
dispensa da aplicação do SELO FISCAL para quem produzisse até 20.000 
litros de vinho (IN RFB N – 1.188/2011 DOU 1 DE 31/08/2011)?

Por que não concentram seus esforços para baixar os tributos do vinho 
brasileiro ao invés de aumentar a taxa do importado? 

Por que para produzir vinho temos que seguir normas de produção de 
alimentos, mas na hora de pagarmos impostos somos produtores de bebida 
alcoólica?  

Porém, o que parece responder a estas perguntas é a intenção de 
simplesmente burocratizar o setor e defender os interesses das grandes 
corporações. Estamos caminhando para a era da industrialização em 
massa, estamos dando aval ao vinho commodity em detrimento da 
diversidade brasileira. Isso é degradante.  

Não podemos compactuar com quaisquer iniciativas que não sejam 
discutidas de forma ampla e democrática, com todo o setor. Precisamos 
sim de uma salvaguarda para a sobrevivência da diversidade do vinho 
brasileiro.  

As empresas que representam a minoria poderosa já começam a sofrer 
retaliações por parte de jornalistas, formadores de opinião, proprietários de 
restaurantes, supermercadistas, sommeliers e consumidores. 
inclusive já estão mudando de opinião!!  
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As vinícolas ADOLFO LONA VINHOS E ESPUMANTES, ANGHEBEN VINHOS 
FINOS, CAVE GEISSE e VALLONTANO VINHOS NOBRES vêm a público se 
manifestar a respeito da polêmica da salvaguarda solicitada por algumas 

nos estranheza a solicitação dessa medida já que no nosso 
entendimento os benefícios serão mais uma vez destinados às grandes 

izando a diversidade da oferta e o consumidor.  

Por outro lado o pequeno produtor, que enfrenta hoje diversas dificuldades, 

Por que estas entidades não buscam o SIMPLES para o pequeno produtor?  

tivas (IN05 etc..) que limitam e 

Por que essas mesmas entidades impediram que entrasse em vigor a 
dispensa da aplicação do SELO FISCAL para quem produzisse até 20.000 

OU 1 DE 31/08/2011)?  

Por que não concentram seus esforços para baixar os tributos do vinho 
  

Por que para produzir vinho temos que seguir normas de produção de 
somos produtores de bebida 

Porém, o que parece responder a estas perguntas é a intenção de 
simplesmente burocratizar o setor e defender os interesses das grandes 
corporações. Estamos caminhando para a era da industrialização em 

dando aval ao vinho commodity em detrimento da 

Não podemos compactuar com quaisquer iniciativas que não sejam 
discutidas de forma ampla e democrática, com todo o setor. Precisamos 

brevivência da diversidade do vinho 

As empresas que representam a minoria poderosa já começam a sofrer 
retaliações por parte de jornalistas, formadores de opinião, proprietários de 
restaurantes, supermercadistas, sommeliers e consumidores. Algumas 
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Esperamos que ao contrário do acontecido com o selo fiscal, desta vez 
nossa voz seja ouvida. Uma frase de Ettore Scola pode sintetizar este 
momento: 
a janela ao espelho.". Não está na hora de começarmos a mirar pela 
janela ao invés de nos centrarmos nos nossos umbigos?

O mundo é vasto, vivemos um momento de encurtamento de distâncias, 
quedas de fronteiras e ao mesmo tempo de valorização das ide
locais e não será uma salvaguarda limitada e preconceituosa que resolverá 
as mazelas do vinho brasileiro!!

 

SALTON emite nota a respeito das salvaguardas

“A Vinícola Salton esclarece que são as entidades representativas do setor, 
Ibravin, Uvibra,
para salvaguardas dos vinhos nacionais.

A Salton, compreendendo que estas medidas podem restringir o livre 
arbítrio de seus consumidores, encaminhou ao Ibravin um documento 
informando que não apoiará

Reforçamos ainda que a Salton, uma empresa centenária e brasileira, se 
preocupa muito com seus clientes e consumidores e que busca 
constantemente o melhoramento de seus processos e produtos, por meio 
de investimentos em novas tecnologias e progr
concorrer, de forma justa, com produtos nacionais e importados.

 

Vinícola DON ABEL torna público seu posicionamento sobre a salvaguarda

"Como Diretor da Vinícola Don Abel, minha posição é clara. A mim me 
interessa muito mais a 
qualquer outra medida, seja o selo ou a salvaguarda. Exemplos: o ICMS 
cobrado em muitos estados da federação onde a alíquota é de 25%, a ST 
(substituição tributária) o MVA (margem de valor agregado fora da 
realidade

A inclusão da 
especial as pequenas e médias vinícolas brasileiras, o que aliás formam a 
maioria. Existe uma lei para reduzir impostos para as pequenas e médias 
empresas, 
arma de fogo, cigarro, uísque.
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Esperamos que ao contrário do acontecido com o selo fiscal, desta vez 
nossa voz seja ouvida. Uma frase de Ettore Scola pode sintetizar este 
momento: “Ho sempre preferito la finestra allo specchio”
a janela ao espelho.". Não está na hora de começarmos a mirar pela 
janela ao invés de nos centrarmos nos nossos umbigos?

O mundo é vasto, vivemos um momento de encurtamento de distâncias, 
quedas de fronteiras e ao mesmo tempo de valorização das ide
locais e não será uma salvaguarda limitada e preconceituosa que resolverá 
as mazelas do vinho brasileiro!!” 

SALTON emite nota a respeito das salvaguardas 

A Vinícola Salton esclarece que são as entidades representativas do setor, 
Ibravin, Uvibra, Fecovinho e Sindivinho que estão à frente do movimento 
para salvaguardas dos vinhos nacionais.  

A Salton, compreendendo que estas medidas podem restringir o livre 
arbítrio de seus consumidores, encaminhou ao Ibravin um documento 
informando que não apoiará a causa.  

Reforçamos ainda que a Salton, uma empresa centenária e brasileira, se 
preocupa muito com seus clientes e consumidores e que busca 
constantemente o melhoramento de seus processos e produtos, por meio 
de investimentos em novas tecnologias e programas de qualidade, para 
concorrer, de forma justa, com produtos nacionais e importados.

Vinícola DON ABEL torna público seu posicionamento sobre a salvaguarda

"Como Diretor da Vinícola Don Abel, minha posição é clara. A mim me 
interessa muito mais a redução de impostos ao consumidor do que 
qualquer outra medida, seja o selo ou a salvaguarda. Exemplos: o ICMS 
cobrado em muitos estados da federação onde a alíquota é de 25%, a ST 
(substituição tributária) o MVA (margem de valor agregado fora da 
realidade), apenas para citar alguns.  

A inclusão da indústria do vinho no SUPERSIMPLES ajudaria muito, e em 
especial as pequenas e médias vinícolas brasileiras, o que aliás formam a 
maioria. Existe uma lei para reduzir impostos para as pequenas e médias 
empresas, onde somos excluídos juntos com outros segmentos como 
arma de fogo, cigarro, uísque.  
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Esperamos que ao contrário do acontecido com o selo fiscal, desta vez 
nossa voz seja ouvida. Uma frase de Ettore Scola pode sintetizar este 

“Ho sempre preferito la finestra allo specchio”- "Sempre preferi 
a janela ao espelho.". Não está na hora de começarmos a mirar pela 
janela ao invés de nos centrarmos nos nossos umbigos?  

O mundo é vasto, vivemos um momento de encurtamento de distâncias, 
quedas de fronteiras e ao mesmo tempo de valorização das identidades 
locais e não será uma salvaguarda limitada e preconceituosa que resolverá 

A Vinícola Salton esclarece que são as entidades representativas do setor, 
Fecovinho e Sindivinho que estão à frente do movimento 

A Salton, compreendendo que estas medidas podem restringir o livre 
arbítrio de seus consumidores, encaminhou ao Ibravin um documento 

Reforçamos ainda que a Salton, uma empresa centenária e brasileira, se 
preocupa muito com seus clientes e consumidores e que busca 
constantemente o melhoramento de seus processos e produtos, por meio 

amas de qualidade, para 
concorrer, de forma justa, com produtos nacionais e importados.” 

Vinícola DON ABEL torna público seu posicionamento sobre a salvaguarda 

"Como Diretor da Vinícola Don Abel, minha posição é clara. A mim me 
redução de impostos ao consumidor do que 

qualquer outra medida, seja o selo ou a salvaguarda. Exemplos: o ICMS 
cobrado em muitos estados da federação onde a alíquota é de 25%, a ST 
(substituição tributária) o MVA (margem de valor agregado fora da 

do vinho no SUPERSIMPLES ajudaria muito, e em 
especial as pequenas e médias vinícolas brasileiras, o que aliás formam a 
maioria. Existe uma lei para reduzir impostos para as pequenas e médias 

onde somos excluídos juntos com outros segmentos como 
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Classificar o vinho como bebida alcoólica é um erro e isso precisa ser 
corrigido urgentemente. Continuaremos nossa luta para ver acontecer.

Sergio Luiz de Bastiani

Diretor Gerente"

 

(Fonte: http://www.artwine.com.br/noticias/178/produtores
se-manifestam

 

5. COMPROMISSO DE AJUSTE 

133. Por fim, a viabilidade do plano de ajuste apresentado pela indústria doméstica é outro 
elemento necessário para que, no Brasil, haja aplicação de medida de salvaguarda. A respeito desse 
assunto, as Associações observa
investigação e, ainda, sobre a necessidade de 
determinar a existência do alegado prejuízo grave são essenciais para que o DECOM possa avaliar a 
viabilidade do compromisso proposto.
que as Associações questionem, de forma específica, as medidas propostas pela indústria doméstica 
e tidas como viáveis pelo DECOM para fins de abertura da investigação.

134. Mesmo assim, uma observação é indisp
em situação de prejuízo grave seriam as da região da Serra Gaúcha (RS), que enfrentam sérios 
problemas estruturais e de falta de inovação. No entanto, no compromisso proposto, a maior parte 
das medidas de ajustamento volta
questionar se o compromisso é mesmo viável, no sentido de auxiliar as empresas que, efetivamente, 
reclamam proteção via salvaguardas.
produção nacional, como também informado na petição.

 

6. CONCLUSÕES 

135. Em face do exposto conclui

a) Diante do fato de que (i) a delimitação dos produtos importados pelos peticionários é 
diferente da do similar doméstico
produzidos a partir de 
híbridas são diretamente concorrentes
a abranger não apenas os vinhos produzidos 
vinhos classificados na NCM2204.21.00.
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Classificar o vinho como bebida alcoólica é um erro e isso precisa ser 
corrigido urgentemente. Continuaremos nossa luta para ver acontecer.

Sergio Luiz de Bastiani 

r Gerente" 

: http://www.artwine.com.br/noticias/178/produtores
manifestam-contra-as-salvaguardas. Os grifos são do editor de Artwine

a viabilidade do plano de ajuste apresentado pela indústria doméstica é outro 
elemento necessário para que, no Brasil, haja aplicação de medida de salvaguarda. A respeito desse 

observam que as considerações sobre a definição do prod
investigação e, ainda, sobre a necessidade de análise dos indicadores econômicos de 2011 para 

alegado prejuízo grave são essenciais para que o DECOM possa avaliar a 
viabilidade do compromisso proposto. Por conta disso, nesta manifestação, não há condições para 

, de forma específica, as medidas propostas pela indústria doméstica 
e tidas como viáveis pelo DECOM para fins de abertura da investigação. 

Mesmo assim, uma observação é indispensável: as empresas que, aparentemente, estariam 
em situação de prejuízo grave seriam as da região da Serra Gaúcha (RS), que enfrentam sérios 
problemas estruturais e de falta de inovação. No entanto, no compromisso proposto, a maior parte 

volta-se para as novas regiões produtoras. Sendo assim, há que se 
questionar se o compromisso é mesmo viável, no sentido de auxiliar as empresas que, efetivamente, 
reclamam proteção via salvaguardas. Além do que, o Rio Grande do Sul concentra ce
produção nacional, como também informado na petição. 

Em face do exposto conclui-se que: 

Diante do fato de que (i) a delimitação dos produtos importados pelos peticionários é 
diferente da do similar doméstico e induz a erro; e considerando que
produzidos a partir de viníferas e os vinhos produzidos a partir de uvas americanas ou 

são diretamente concorrentes, há que se ampliar o escopo da investigação de modo 
a abranger não apenas os vinhos produzidos a partir de viníferas, como também os demais 
vinhos classificados na NCM2204.21.00. 
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Classificar o vinho como bebida alcoólica é um erro e isso precisa ser 
corrigido urgentemente. Continuaremos nossa luta para ver acontecer. 

: http://www.artwine.com.br/noticias/178/produtores-brasileiros-
do editor de Artwine.) 

a viabilidade do plano de ajuste apresentado pela indústria doméstica é outro 
elemento necessário para que, no Brasil, haja aplicação de medida de salvaguarda. A respeito desse 

as considerações sobre a definição do produto objeto da 
dos indicadores econômicos de 2011 para 

alegado prejuízo grave são essenciais para que o DECOM possa avaliar a 
so, nesta manifestação, não há condições para 

, de forma específica, as medidas propostas pela indústria doméstica 

ensável: as empresas que, aparentemente, estariam 
em situação de prejuízo grave seriam as da região da Serra Gaúcha (RS), que enfrentam sérios 
problemas estruturais e de falta de inovação. No entanto, no compromisso proposto, a maior parte 

Sendo assim, há que se 
questionar se o compromisso é mesmo viável, no sentido de auxiliar as empresas que, efetivamente, 

Além do que, o Rio Grande do Sul concentra cerca de 96% da 

Diante do fato de que (i) a delimitação dos produtos importados pelos peticionários é 
; e considerando que (ii) os vinhos 

e os vinhos produzidos a partir de uvas americanas ou 
, há que se ampliar o escopo da investigação de modo 

, como também os demais 
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b) Considerando os dois eixos de análise do aumento das importações 
"quantidades tais" e "em condições tais"
delimitações do produto (ora vinhos de 
vinhos produzidos a partir de outras uvas)
hipóteses, resta comprovado que o aumento das importações tenha se dado nos moldes do 
exigido pela legislação para que se possa cogitar a aplicação de uma medida de salvaguarda. 
A exigência de que o aumento tenha se dado em
porque: 

a. apesar de ter havido 
Israel, este aumento não foi
crescimento, no
demais períodos; e

b. não se pode afirmar que tenha havido aumento em relação ao
aparente nem em relação à produção nacional. 
ambos os casos 
aparente foi superior, em termos de
exclusive Mercosul e Israel; e que o aumento da produção nacional foi também 
muito superior ao aumento dessas importações.

Tampouco a exigência de que o aumento tenha se dado em
haja vista que a redução no consumo (nas importações) de vinho por parte dos mercados 
tradicionais provocou: 

a. por parte dos europeus, principais exportadores mundiais e principais fornecedores 
de vinhos para o Brasil, redirecionamento de suas vendas para outro
não o Brasil, como o próprio mercado da União Europeia, a Rússia e a China, até que 
houvesse normalização das importações norte

b. por parte dos chilenos, principal exportador isoladamente considerado para o Brasil, 
um aumento de suas vendas para Europa e Estados Unidos, exatamente o contrário 
do alegado pelos peticionários; e

c. pelos demais exportadores tradicionais, vendas para outros mercados (como a 
China, em especial), sendo que o Brasil continuou a ser coadjuvante, como 
havia deixado de ser, em termos de absorção dessas exportações.
 

c) No que tange ao prejuízo grave
apontado em maior detalhe 
doméstica, as Associações
pois não obteve, até o momento, 

 

SAS, Quadra 3, Lote 3 Bloco C, Salas 616/620  
934 
 

brasilia@barralmjorge.com.br 

 
São Paulo 
 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455
São Paulo – SP – 04.543-011 
Tel.: +[55] 11 2504-4625 
E-mail: saopaulo@barralmjorge.com.br

Considerando os dois eixos de análise do aumento das importações 
"quantidades tais" e "em condições tais") e os distintos cenários envolvendo distintas 

ções do produto (ora vinhos de víniferas apenas, ora estes vinhos acrescidos aos 
vinhos produzidos a partir de outras uvas), percebe-se que, em nenhuma das diferentes 
hipóteses, resta comprovado que o aumento das importações tenha se dado nos moldes do 

gido pela legislação para que se possa cogitar a aplicação de uma medida de salvaguarda. 
A exigência de que o aumento tenha se dado em "quantidades tais"

apesar de ter havido aumento no volume das importações exclusive Mercosul e 
e aumento não foi acentuado ou significativo, uma vez 

crescimento, no período de 2010 a 2011, foi inferior àquela verificada em todos os 
demais períodos; e 

se pode afirmar que tenha havido aumento em relação ao
nem em relação à produção nacional. Os números apresentados 

ambos os casos mostram, que a participação das vendas domésticas no consumo 
aparente foi superior, em termos de evolução, à participação das importações 
exclusive Mercosul e Israel; e que o aumento da produção nacional foi também 
muito superior ao aumento dessas importações. 

Tampouco a exigência de que o aumento tenha se dado em "condições
a redução no consumo (nas importações) de vinho por parte dos mercados 

por parte dos europeus, principais exportadores mundiais e principais fornecedores 
de vinhos para o Brasil, redirecionamento de suas vendas para outro
não o Brasil, como o próprio mercado da União Europeia, a Rússia e a China, até que 
houvesse normalização das importações norte-americanas, em 2010;
por parte dos chilenos, principal exportador isoladamente considerado para o Brasil, 

nto de suas vendas para Europa e Estados Unidos, exatamente o contrário 
do alegado pelos peticionários; e 
pelos demais exportadores tradicionais, vendas para outros mercados (como a 
China, em especial), sendo que o Brasil continuou a ser coadjuvante, como 
havia deixado de ser, em termos de absorção dessas exportações.

prejuízo grave, apesar de o problema envolvendo definição do produto
apontado em maior detalhe na seção 1, afetar os indicadores apresentados pela indústria 

ões ainda não podem se manifestar propriamente a respeito do tema, 
pois não obteve, até o momento, acesso aos dados sobre 2011 da referida
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Considerando os dois eixos de análise do aumento das importações (aumento em 
envolvendo distintas 

apenas, ora estes vinhos acrescidos aos 
que, em nenhuma das diferentes 

hipóteses, resta comprovado que o aumento das importações tenha se dado nos moldes do 
gido pela legislação para que se possa cogitar a aplicação de uma medida de salvaguarda. 

"quantidades tais" não foi satisfeita 

aumento no volume das importações exclusive Mercosul e 
acentuado ou significativo, uma vez que a taxa de 

, foi inferior àquela verificada em todos os 

se pode afirmar que tenha havido aumento em relação ao consumo nacional 
s números apresentados em 

mostram, que a participação das vendas domésticas no consumo 
evolução, à participação das importações 

exclusive Mercosul e Israel; e que o aumento da produção nacional foi também 

condições tais" foi satisfeita, 
a redução no consumo (nas importações) de vinho por parte dos mercados 

por parte dos europeus, principais exportadores mundiais e principais fornecedores 
de vinhos para o Brasil, redirecionamento de suas vendas para outros destinos que 
não o Brasil, como o próprio mercado da União Europeia, a Rússia e a China, até que 

americanas, em 2010; 
por parte dos chilenos, principal exportador isoladamente considerado para o Brasil, 

nto de suas vendas para Europa e Estados Unidos, exatamente o contrário 

pelos demais exportadores tradicionais, vendas para outros mercados (como a 
China, em especial), sendo que o Brasil continuou a ser coadjuvante, como nunca 
havia deixado de ser, em termos de absorção dessas exportações. 

problema envolvendo definição do produto, 
os indicadores apresentados pela indústria 

propriamente a respeito do tema, 
acesso aos dados sobre 2011 da referida doméstica. 
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d) O nexo de causalidade entre as importações e eventual prejuízo enfrentado pela indústria 

doméstica resta evidentemente prejudicado 
suposto responsável pelo aumento das importações
mais sérias adversidades enfrentadas pela referida indústria e 
fatores que concorrem para o alegado 
especificamente:  
 

a. a indústria doméstica assimilou o impacto das importações em períodos mais 
críticos tanto no que se refere ao aumento das importações quanto no 
respeito aos indicadores econômicos da indústria doméstica; 

b. os verdadeiros responsáveis pelos 
nos fatores climáticos que afetam tanto a produção de uvas quanto a de vinhos;

c. em 2010, dada a inseguran
Federal, houve antecipação de importações;

d. as importações com origem no Mercosul
possuem maior potencial de prejuízo por conta dos preços comparativamente 
baixos do que aqueles de quaisquer outras origens; 

e. verifica-se a existência de
das indústria vinícolas no Brasil.
 

e) Ao voltar-se precipuamente para as novas regiões produtoras e não às regiões 
própria peticionária apontou como estruturalmente problemáticas, o compromisso de 
ajuste revela-se, desde já, inefetivo
condições de competitividade.

136. Assim, diante da não satisfação
salvaguarda (aumento de importações nos termos da 
aumento e o alegado prejuízo grave 
de elementos para contestar o alegado prejuízo grave isoladamente
investigação em comento deve ser encerrada

 
 

Gilvan Brogini 

Representantes legais das Associações
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O nexo de causalidade entre as importações e eventual prejuízo enfrentado pela indústria 
stica resta evidentemente prejudicado pelas evidências de que o fat

suposto responsável pelo aumento das importações – não coincide temporalmente com as 
mais sérias adversidades enfrentadas pela referida indústria e pela a existência de outr

m para o alegado dano experimentado pela a indústria 

a indústria doméstica assimilou o impacto das importações em períodos mais 
críticos tanto no que se refere ao aumento das importações quanto no 
respeito aos indicadores econômicos da indústria doméstica;  
os verdadeiros responsáveis pelos prejuízos alegados pela indústria doméstica está 
nos fatores climáticos que afetam tanto a produção de uvas quanto a de vinhos;
em 2010, dada a insegurança quanto à exigência de selo fiscal por parte da Receita 
Federal, houve antecipação de importações; 
as importações com origem no Mercosul, cujo o volume é significativo,
possuem maior potencial de prejuízo por conta dos preços comparativamente 
baixos do que aqueles de quaisquer outras origens;  

se a existência de sérios problemas estruturais que afetam o desempenho 
das indústria vinícolas no Brasil. 

se precipuamente para as novas regiões produtoras e não às regiões 
apontou como estruturalmente problemáticas, o compromisso de 

se, desde já, inefetivo para colocar a produção doméstica em melhores 
condições de competitividade. 

satisfação de pressupostos essenciais à aplicação de uma medida de 
salvaguarda (aumento de importações nos termos da legislação e nexo de causalidade entre 

grave – ressalvando-se que, no momento, as Associaç
tos para contestar o alegado prejuízo grave isoladamente), resta evidente que a 

investigação em comento deve ser encerrada sem aplicação de medida. 

 
Welber Barral  

Luiza Kharmandayan
 

Representantes legais das Associações 
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O nexo de causalidade entre as importações e eventual prejuízo enfrentado pela indústria 
pelas evidências de que o fator imprevisto – 

não coincide temporalmente com as 
a existência de outros 

a indústria brasileira. Mais 

a indústria doméstica assimilou o impacto das importações em períodos mais 
críticos tanto no que se refere ao aumento das importações quanto no que diz 

prejuízos alegados pela indústria doméstica está 
nos fatores climáticos que afetam tanto a produção de uvas quanto a de vinhos; 

ça quanto à exigência de selo fiscal por parte da Receita 

, cujo o volume é significativo, são as que 
possuem maior potencial de prejuízo por conta dos preços comparativamente mais 

sérios problemas estruturais que afetam o desempenho 

se precipuamente para as novas regiões produtoras e não às regiões as quais a 
apontou como estruturalmente problemáticas, o compromisso de 

para colocar a produção doméstica em melhores 

de pressupostos essenciais à aplicação de uma medida de 
nexo de causalidade entre esse 

Associações não dispõem 
resta evidente que a 

Luiza Kharmandayan 


