
As exportações gaúchas somaram US$ 7,7 bilhões no 1.º 
semestre de 2016, um recuo de US$ 349,9 milhões em 
relação ao mesmo período de 2015. O crescimento do 
volume embarcado para o exterior não foi suficiente para 
compensar a retração dos preços dos produtos exportados, 
afetando negativamente as receitas exportadoras do RS e do 
Brasil. O desempenho gaúcho foi semelhante ao brasileiro.

Menores receitas auferidas em dólar desde 2010.

Recorde em quantidade embarcada ao exterior (11,6 milhões de toneladas).

Se a quantidade exportada em 2016 fosse vendida pelo preço médio de 2015, haveria crescimento de 
cerca de 3,1% em valor.

5.º maior estado exportador (atrás de SP, MG, MT e PR), com perda de uma posição em relação a 2015.
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Produtos em destaque

A soja em grão foi o principal 
produto exportado no período. O 
grande destaque positivo, con-
tudo, é o contínuo crescimento 
das vendas de celulose, decor-
rente do aumento da capacidade 
produtiva da Celulose Riogran-
dense, em Guaíba.

GRUPOS DE PRODUTOS

Básicos

Semimanufaturados

US$ milhões Valor Volume Preço

Variações

-353,9

245,8

-8,0%

44,9%

3,0%

63,2%

-10,7%

-11,2%

Variações das exportações gaúchas 2016/2015, 
por grupo de produtos:

O recuo de US$ 349,9 milhões nas receitas exportado-
ras do RS resulta da queda nas vendas de produtos 
básicos e manufaturados, enquanto as de semimanufa-
turados aumentaram. Em termos de volume, todos os 
grupos de produtos registraram elevação.

Maiores 
crescimentos

em valor

US$ 283,7
milhões

Celulose

US$ 57,5 
milhões

US$ 19,7
milhões

Calçados

Polímeros plásticos 

Manufaturados -198,4 -6,7% 12,5% -17,1%

Básicos
53%

Manufaturados
36%

Semimanufaturados
10%

Operações 
Especiais

1%

Participação % dos grupos de produtos 
no 1.º semestre de 2016:

Principais produtos 
exportados pelo RS

Soja em grão

Fumo em folhas

Polímeros plásticos

Carne de frango 

Farelo de soja 

 ................. 24,8%

............... 7,2%

........... 6,9%

.............. 6,8%

.................. 5,2% 
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SÍNTESE ILUSTRADA
Exportações do Rio Grande do Sul 

do 1.º semestre de 2016

EXPORTAÇÕES

MESMO COM CRESCIMENTO 
EM VOLUME, EXPORTAÇÕES 
GAÚCHAS RECUAM EM VALOR 
NO SEMESTRE

Maiores 
quedas em

valor

US$ -111,9 
milhões

Farelo de Soja

US$ -164,0 
milhões

Trigo

US$ -45,4
milhões

Fumo em folhas



Maiores variações nas vendas 2016/2015

PAÍSES DE DESTINO

Principais destinos das exportações do RS

EUA (7,9%)

Argentina (7,7%)
China

 (25,9%)

Coreia 
do Sul 
(2,5%)

Informativo elaborado pelo Centro de Informação e Comunicação 
(CIC) da Fundação de Economia e Estatística.
Pesquisadores responsáveis: Renan Xavier e Tomás Torezani
Jornalista responsável: Anelise Rublescki
Projeto gráfico e diagramação: Gabriela Santos
Créditos das imagens disponibilizados na versão on-line desta síntese, 
disponível em www.fee.rs.gov.br
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imprensa@fee.tche.br

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

SISTEMA DE EXPORTAÇÕES FEE

A China é o principal destino 
das exportações gaúchas. 
Mesmo com o grande recuo 
nas vendas de soja em grão 
para o gigante chinês em 
2016, a venda do grão para 
o País representou 21% das 
exportações totais do RS no 
primeiro semestre.

Alemanha
 (2,6%)

Maiores vendas no semestre

Maiores 
variações 
positivas

US$ 116,9 
milhões

Maiores 
variações 
negativas

Celulose

US$ 83,9 
milhões

US$ 50,1 
milhões

US$ -82,7  
milhões

Recordes de 
volume embarcado 
em 52 dos 307 
produtos exportados 
no semestre

Polímeros 
plásticos

Crescimento da de-
manda dos Estados 
Unidos, da Bélgica 

e da Argentina.

Soja em grão 

Supersafra histórica. 
Vendas para China e 

crescimento para  
Paquistão e Irã.

Celulose 

Expansão da Celu-
lose Riograndense. 
Recordes de vendas 
para China e outros 

17 países.

Automóveis

Estabelecimento 
de novos acordos 
no âmbito nacio-
nal. Vendas para 

Argentina.

Soja em grão para China

Farelo de soja para Eslovênia 

Celulose para China 

Automóveis para Argentina  

Polímeros plásticos para Argentina 

 ................. US$ 1,619 bilhão

......... US$ 135,0 milhões

....................... US$ 129,1 milhões

............. US$ 121,9 milhões

.. US$ 118,4 milhões 

China

Soja em grão
Paquistão

Farelo de soja 

US$ -115,2  
milhões

Soja em grão
China

Trigo em grão 
Tailândia

Considerando a série disponível 
no SisExp.

França

US$ -61,7 
milhões

Farelo de soja 
Holanda

SisEx
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