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PREÇOS DERRUBAM AS 

EXPORTAÇÕES GAÚCHAS EM 2015

10

5

0

-5

-10

-15

-20

VALOR VOLUME PREÇO

-15,1

-6,3

0,8

13,1

-15,8
-17,1

15

BRASIL
RS

3º maior estado exportador, 
atrás de SP e MG e à frente do RJ.

Se o preço de 2015 fosse igual 
ao de 2014, haveria receitas 

extras de cerca de US$ 3,6 bilhões.

Variação %: Brasil e RS

Agropecuária

Indústria de 
transformação

US$ 1000 Valor (%) Volume (%) Preço (%)

Variações

102.286

-1.242.486

2,2

-9,0

30,8

7,9

-21,9

-15,7

Exportações por setores de atividade:

Apesar do aumento expressivo de volume em ambos os setores, sobretudo da agropecuária, a retração do valor 
exportado foi explicada pela redução da receita em dólar da indústria de transformação. As quedas de preço da 
indústria resultaram em uma impactante redução de US$ 1,242 bilhão.
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A soja representou 86,5% das exportações 
da agropecuária, tendo sido o principal 
produto vendido pelo RS em 2015 

(23,4%). O grão alcançou o recorde histórico de 10,6 
milhões de toneladas embarcadas, sendo a China seu 
principal comprador (88,6%). Contudo, pela generaliza-
da redução dos preços das commodities no final de 2014, 
o mesmo não ocorreu com o valor exportado. Pela 
quebra de safra de trigo e pela base de comparação alta 
do milho, ambas em 2014, esses produtos foram os que 
apresentaram as maiores variações de valor.

AGROPECUÁRIA

SÍNTESE ILUSTRADA
Exportações do Rio Grande do Sul de 2015

EXPORTAÇÕES

Variação dos principais produtos exportados 
da agropecuária (US$ milhões):

Menor queda em valor entre os 
10 maiores estados exportadores.

Recorde histórico em quantidade 
embarcada para o exterior 

(23,5 milhões de toneladas).
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As exportações do RS somaram 
US$ 17,518 bilhões em 2015, 
uma redução de US$ 1,177 
bilhão em relação a 2014. 
Apesar do bom crescimento do 
volume embarcado, ele não foi 
suficiente para compensar a 
forte queda dos preços dos 
produtos exportados, resultan-
do no recuo em valor ao nível 
observado em 2012.



As maiores variações do valor exportado por destino 
foram concentradas em poucos produtos. As vendas da 
plataforma para a China, de soja para o Vietnã e de 
farelo de soja e carne de frango para a Arábia Saudita 
foram responsáveis pelas maiores variações positivas. 
Por outro lado, houve redução na venda de óleo diesel 
para o Paraguai, hidrocarbonetos e soja para os EUA e 
farelo de soja para a Alemanha.

Principais variações do valor exportado pelo RS Maiores 
variações 
positivas

PAÍSES DE DESTINO

Principais países de destino das exportações do RS

US$ 406,4
milhões

Maiores 
variações 
negativas

China

US$ 124,9
milhões

US$ 84,4
milhões

Arábia Saudita

US$ 478,8 
milhões

Paraguai

US$ 175,3 
milhões

EUA

US$ 148,1
milhões

Alemanha

EUA (6,8%)

Argentina (7,3%)

China
 (27,8%)

Coreia 
do Sul 
(2,6%)

Vietnã
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No mesmo sentido que as exportações 
gaúchas, as receitas em dólar da indústria 
recuaram 9,0% devido à queda de 15,7% em 
preços, mesmo com o crescimento em volume 
de 7,9%.
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Dentre os 23 segmentos da indústria de transformação, 
apenas seis registraram crescimento no valor exportado, 
15 em volume e somente dois em preços. Apesar do 
recuo em valor, produtos alimentícios, fumo e químicos, 
os três principais segmentos em 2015, registraram 
crescimento em volume.

O crescimento do segmento de outros 
equipamentos de transporte referiu-se à venda 

do casco da plataforma P-67 por US$ 394,2 
milhões para a China em setembro. Já o 

crescimento do segmento de celulose e papel 
foi afetado pelo aumento da capacidade de 

produção da Celulose Riograndense, 
instalada na cidade de Guaíba.

INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO

Fumo

Vietnã
 (2,5%)

imprensa@fee.tche.br

Maiores reduções do valor exportado (US$ milhões):

Maiores crescimentos do valor exportado (US$ milhões):

Inovadora ferramenta das estatísticas de exportações brasileiras
Acesse! http://exportacoes.fee.tche.br/
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