
 

São Paulo, 06 de junho de 2018. 
 

O Secretário de Comércio dos Estados Unidos anunciou, no dia 23 de maio de 2018, a abertura de investigação 
para averiguar os efeitos das importações de automóveis e suas partes sobre a segurança nacional norte-
americana. Dentre os produtos contemplados pela investigação estão incluídos carros, veículos utilitários 
esportivos (SUVs), vans e caminhões leves, bem como peças automotivas. O procedimento foi iniciado ao 
amparo da Seção 232 do Ato de Expansão Comercial, de 1962. 

Segundo o governo norte-americano, há evidências sugestivas de que as importações resultaram na erosão da 
indústria automotiva do país. Alega-se nesse sentido que a participação das importações sobre o consumo de 
veículos de passageiros nos Estados Unidos cresceu, ao longo dos últimos 20 anos, de 32% para 48%. Sustenta-
se ainda que, entre 1990 e 2017, o nível de emprego no setor diminuiu 22%, não obstante o nível recorde no 
consumo de veículos. 

Nesse contexto, partes interessadas neste processo estão convidadas a apresentar comentários escritos, dados, 
análises e informações pertinentes à investigação até o dia 22 de junho. Por sua vez, réplicas a estas 
manifestações poderão ser feitas até o dia 6 de julho. As manifestações deverão ser submetidas por meio de sítio 
eletrônico do governo norte-americano e estarão disponíveis online para consulta – com exceção dos comentários 
realizados por agências do governo dos Estados Unidos. 

Dentre as informações de interesse do governo norte-americano, destacam-se: a quantidade e a natureza das 
importações de automóveis e suas partes; o nível de produção doméstica requerido para atender às necessidades 
de defesa nacional projetadas; o impacto da concorrência estrangeira sobre o bem-estar econômico da indústria 
automotiva local; dentre outras. 

Uma audiência pública também deverá ser realizada nos dias 19 e 20 de julho com o objetivo auxiliar o 
Departamento de Comércio a determinar o impacto das importações de veículos e suas partes sobre a segurança 
nacional. Interessados em expor oralmente os seus posicionamentos devem submeter uma solicitação escrita e 
um sumário de seus depoimentos, também por meio do sítio eletrônico do governo norte-americano, até o dia 22 
de junho. 
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