
As exportações do RS 
somaram US$ 8,0 bilhões no  
1º semestre de 2015, uma 

redução de US$ 872,6 milhões 
em relação ao 1º semestre de 
2014. Apesar do crescimento 

em volume, a forte redução dos 
preços derrubou as exportações 

do Estado em valor. Mesmo 
assim, o desempenho foi 
superior ao apresentado    

pelo Brasil como 
um todo.

Variação %: RS e Brasil
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Pior 1º semestre desde 2010 
em termos de valor exportado

2ª menor variação em valor 
e em volume dentre os 

10 maiores estados exportadores

4° maior exportador do Brasil 
em 2015, atrás de SP, MG e RJ

Dados do RS

RS
BRASIL

SETORES DE ATIVIDADE

A retração das exportações é fortemente explicada pela 
redução dos preços dos produtos exportados. Já o volume 
dos produtos da agropecuária e da indústria de 
transformação apresentou crescimento. Em termos de 
variação no valor exportado, o recuo nas vendas industriais 
foi mais impactante.

Agropecuária

Indústria de 
Transformação

US$ 1000 Valor (%) Volume (%) Preço (%)
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Apesar de não ser um produto tipicamente 
exportado pelo RS, o trigo apresentou forte 
crescimento de suas exportações, sobretudo 
para países asiáticos.

TRIGO

AGROPECUÁRIA

A soja é o produto de maior destaque na pauta 
exportadora do RS, tendo a China como prin-
cipal mercado consumidor. Com a persistente e 
generalizada redução dos preços internacio-
nais das commodities, as exportações da 
oleaginosa retraíram-se em 14,3%. Apesar 
desse recuo, as vendas de soja permanecem 
em um patamar elevado em relação aos 
primeiros semestres dos anos anteriores.

SOJA

Variação dos principais produtos exportados 
da agropecuária (US$ milhões)
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Exportações por setores de atividade:

Indústria de
transformação
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EXPORTAÇÕES

PREÇOS DERRUBAM EXPORTAÇÕES GAÚCHAS NO 1º SEMESTRE, 

MESMO COM AUMENTO NO VOLUME



INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

A retração da indústria de transformação foi puxada, 
principalmente, pela redução no valor exportado 
dos setores de: derivados de petróleo; máquinas e 
equipamentos; produtos alimentícios; couros e 
calçados; e químicos.

As maiores variações do valor exportado por destino 
em relação ao 1º semestre de 2014 foram concen-
tradas em poucos produtos. A venda de soja cresceu 
para o Vietnã e caiu para a China e para os Estados 
Unidos. Já a exportação de trigo aumentou para 
Bangladesh, e a de carnes suínas cresceu para a 
Rússia. As vendas de óleo diesel para o Paraguai 
caíram.

Principais variações do valor exportado pelo RS Maiores 
variações 
positivas

PAÍSES DE DESTINO

Principais países de destino das exportações do RS

US$ 68,1
milhões

Maiores 
variações 
negativas

Vietnã

US$ 66,8
milhões

US$ 65,0
milhões

Rússia

US$ 338,7 
milhões

Paraguai

US$ 332,5 
milhões

China

US$ 102,7
milhões

EUA

EUA (6,7%)

Argentina (7,8%)

China
 (24,3%)

Coreia 
do Sul 
(2,8%)

Holanda 
(3,3%)

Bangladesh

Maiores crescimentos do valor exportado (US$ milhões)
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Essa redução foi com-
pensada, em parte, 
pelo crescimento do 
setor de fumo e do de 
veículos, reboques e 
carrocerias. Mesmo 
assim, dentre os 24 
setores da indústria 
de transformação, 
apenas quatro registra-
ram variação positiva no 
valor exportado.

Maiores reduções do valor exportado (US$ milhões)
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-32,7

Informativo elaborado pelo Centro de Informação e Comunicação 
(CIC) da Fundação de Economia e Estatística.
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Apesar da redução 
do valor das exportações 

de químicos e de produtos 
alimentícios, essas divisões 
apresentaram crescimento 

quando se analisa o 
volume embarcado 

para o exterior.
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