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A busca do equilíbrio na cadeia produtiva do plástico
 Apesar do nome diferente, o polipropileno é uma matéria 
prima industrial que entra na composição de muitos produtos 
essenciais em nossas vidas: os plásticos e fibras, que se 
transformam em embalagens, brinquedos, materiais 
hospitalares, autopeças e muitos outros. E hoje está 
internacionalmente em uma arena de disputas comerciais 
pelo simples motivo de ser estratégico para qualquer 
indústria nacional. Mesmo sendo uma luta invisível aos olhos 
do consumidor, o Brasil está no centro dessa arena.
 O Estado tem agido para corrigir o desequilíbrio 
econômico causado pelos produtos estrangeiros, que 
entram no país com preços abaixo do custo praticado em 
seus locais de origem – o nome disso é dumping. Algo que, 
se não regulado pelo Estado, pode, no longo prazo, fazer 
estragos na base industrial brasileira, levando 
consigo não apenas empregos e renda, mas, 
sobretudo um elo estratégico da economia nacional.
 Com a crise mundial, vários setores industriais em 
outros países ficaram com capacidade excedente. Como 
solução, passaram a escoar produtos principalmente em 
mercados emergentes e, em alguns casos, praticando 
preços desleais, vitimando fornecedores domésticos.
 No Brasil, uma parte da cadeia industrial do plástico 
viu nesse insumo importado uma oportunidade de 
melhorar seus ganhos. O problema é que a concorrência 
desleal compromete a produção doméstica e ameaça 
exterminar a outra parte da cadeia, que é dedicada à 
produção e fornecimento do insumo no país com 
estratégias de longo prazo. Além disso, lá na frente, 
mesmo aqueles que estão ganhando agora, perderão: 
com a melhora da economia internacional e o 
extermínio do fornecimento doméstico, os compradores 
brasileiros de polipropileno ficarão dependentes de 
empresas internacionais, com graves consequências 
para a garantia de preço e de disponibilidade do 
produto.  Sem contar o impacto na balança comercial.
 Foi com base nesse cenário, que a Câmara de 
Comércio Exterior (CAMEX) estabeleceu o direito 
antidumping provisório às importações brasileiras de 

polipropileno. Antes de qualquer opinião precipitada 
sobre o direito antidumping provisório – que 
recebe o rótulo eventual de “protecionista” ou 
“inflacionário” – temos de constatar que estamos 
tratando de um mercado internacionalizado com grandes 
e poucos players, como o próprio Conselho Administrativo 
e  Defesa  Econômica  (CADE)  já  reconheceu.
 De acordo com esse raciocínio, a CAMEX apenas exigiu 
condições iguais de competição, considerando as 
assimetrias entre os países e o momento econômico de 
cada um deles. Essa atuação visa ao equilíbrio, 
preservando ganhos individuais e resultados coletivos 
positivos, como a existência de toda a cadeia, que é algo 
econômica e estrategicamente importante para o Brasil.
 Por isso, a Frente Parlamentar apóia a medida da 
CAMEX em defesa da cadeia produtiva do setor.
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