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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a evolução da pauta de exportação do Rio 

Grande do Sul no período de 2000 a 2010, atendo-se para as mudanças na sua 

composição. O trabalho também analisa os principais condicionantes do desempenho 

exportador, entre eles, o crescimento dos preços e demanda das commodities, o 

crescimento econômico mundial, e os movimentos da taxa de câmbio no Brasil. A 

abordagem teórica utilizada faz referência às teorias do comércio internacional, com a 

visão de renomados autores do pensamento econômico mundial, das escolas clássica 

e neoclássica, bem como de dois representantes do modelo de comércio estratégico, 

Friedrich List e Raúl Prebisch. 

 

Palavras-chave: Rio Grande do Sul. Pauta de exportação. Commodities.  

 

 

 



ABSTRACT 

  

This study aims to analyze the evolution of the export of Rio Grande do Sul from 2000 to 

2010, sticking to the changes in its composition. It also analyzes the main determinants 

of export performance, among them, the growth of demand and commodity prices, world 

economic growth and the movements of the exchange rate in Brazil. The theoretical 

approach refers to theories of international trade, with the vision of renowned authors of 

world economic thought, classical and neoclassical schools, as well as two 

representatives of strategic trade model, Friedrich List and Raúl Prebisch.  

 

Keywords: Rio Grande do Sul. Export. Commodities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de troca de bens e serviços é a razão pela qual existe o comércio 

entre dois países ou regiões. Desde muitos anos, a humanidade vive em base desse 

modelo, porém foi nos últimos séculos que essa atividade ganhou maior importância. O 

avanço industrial, a globalização, o aumento populacional e o surgimento das 

corporações multinacionais deram uma nova magnitude ao conceito de comércio 

exterior. 

 O despontar do comércio internacional traz nas exportações e importações os 

fatores que medem de que forma eles ocorrem. Essas atividades permitem o 

crescimento do nível de produção e possibilitam o intercâmbio de novas ideias e 

tecnologias para serem incorporadas, fatores que são indispensáveis para o incremento 

da produtividade, e por decorrência, da competitividade das empresas. 

 Para analisar o desempenho de uma economia no comércio internacional, 

averiguar o resultado de sua balança comercial é um bom método. Porém, melhor que 

o resultado final em si, é identificar as suas características, ou seja, a composição das 

exportações e importações. Nessa linha de pensamento, o trabalho busca analisar as 

características da pauta de exportação do Rio Grande do Sul no período de 2000 a 

2010, limitando-se tão somente às exportações. 

 O comércio exterior gaúcho nos últimos anos, usufruiu de uma maior inserção 

mundial. As exportações aumentaram de US$ 5,77 bilhões em 2000, para US$ 15,38 

bilhões em 2010. Muitos fatores, internos e externos, estão relacionados à esse 

crescimento, estando expostos no trabalho os que se julgaram principais. Os 

condicionantes do desempenho exportador recente são importantes para verificar de 

que forma a conjuntura macroeconômica internacional impactou sobre a forma de 

inserção comercial da economia gaúcha, com menção à brasileira também. O 

crescimento mundial, o aumento da demanda, a elevação dos preços dos bens 

(especialmente de commodities), políticas cambiais, leis de incentivo, são pontos que 

serão analisados. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Multinacional
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Desta forma, o principal objetivo deste estudo é apresentar as características da 

pauta exportadora do Rio Grande do Sul para a última década, demonstrando também, 

os condicionantes internos e externos relacionados a ela.  

As hipóteses iniciais do trabalho são de que o RS apresentou mudanças em 

suas relações comerciais na última década, diversificando os países destinos de suas 

vendas, e passando a exportar mais bens primários do que manufaturados, cabendo ao 

estudo observar em que amplitude isso ocorreu.  

Após esta parte introdutória, o segundo capítulo vai discorrer sobre as principais 

teorias do comércio internacional, trazendo para tal, as visões clássica e neoclássica, 

Friedrich List, e as ideias de Raúl Prebisch no âmbito do pensamento cepalino. O 

terceiro capítulo busca apresentar os principais condicionantes para o comércio exterior 

nos últimos anos, fatores como o crescimento econômico mundial, a situação cambial 

do país, o aumento do preço das commodities, o relevante efeito-China e 

considerações sobre a Lei Kandir instituída no Brasil em 1996, serão então abordados. 

O quarto capítulo trás a análise da pauta de exportação do RS de fato. Primeiramente, 

será estudada a composição por fator agregado, ou seja, verificar a distribuição da 

intensidade de valor agregado nas vendas. Após, será feito um aprofundamento, 

separando a pauta por capítulos e produtos, a fim de avaliar de maneira mais 

desagregada a sua situação. Por último será avaliada toda a mudança ocorrida no 

período de análise no que se refere aos destinos das exportações. 
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2 TEORIAS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 

O advento das teorias que buscam explicar as causas e consequências do 

comércio internacional têm suas origens relacionadas ao florescimento do capitalismo 

comercial e industrial da Inglaterra dos séculos XVI, XVIII, XIX, e às propostas 

ideológicas das classes burguesas que defendiam o livre comércio como uma 

possibilidade de ganhos globais para todos os que se envolvessem no comércio 

exterior. 

De acordo com Krugman e Obstfeld (2001) os países participam do comércio 

internacional por duas razões. A primeira está relacionada ao fato de os países serem 

diferentes uns dos outros, podendo se beneficiar por suas respectivas diferenças, 

organizando-se de uma determinada forma a produzir os bens os quais façam 

relativamente bem. A segunda razão está ligada ao fato de que os países buscam 

comercializar para obter economias de escala na produção, ou seja, se cada país 

produzir apenas uma variedade limitada de bens, ele pode produzir cada um desses 

bens em uma escala maior e, portanto, mais eficientemente do que se tentasse produzir 

todos eles. 

Ao longo dos últimos séculos, essas teorias foram sendo moldadas de modo a 

serem adaptadas ao cenário econômico mundial da época. No presente capítulo serão 

apresentadas as principais teorias do comércio internacional, a fim de proporcionar ao 

trabalho melhores condições de embasamento para inferirmos as conclusões. Salienta-

se aqui que, segundo Oliveira (2007) não se pode determinar um arcabouço teórico 

único que consiga abordar de forma completa as interações, conflitos e interesses 

presentes no jogo do comércio internacional. E sobre isso, Gonçalves (2005) coloca:  

 

Dadas as complexidades dos temas e a influência de variáveis heterogêneas, 
não é possível obtermos uma teoria geral e única do comércio internacional. É 
importante, por isso, termos um balanço dos diferentes enfoques teóricos do 
comércio internacional. (GONÇALVES, 2005, p.97) 

 

Num primeiro momento apresenta-se a abordagem clássica, que traz a teoria 

das vantagens absolutas de Smith, e a teoria das vantagens comparativas de Ricardo. 

Num segundo momento, apresenta-se o modelo neoclássico do comércio internacional, 
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com a teoria de Heckscher-Ohlin, e após isso, apresentam-se as visões de Friederisch 

List e Raúl Prebich, os quais inserem-se na visão do comércio estratégico. Esses 

autores rompem com as ideias neoclássicas, por considerar que as relações 

econômico-comerciais entre as nações são caracteristicamente assimétricas.  

 

2.1 MODELO CLÁSSICO 

  

 O modelo clássico no presente trabalho será representado por Adam Smith e 

David Ricardo, dois expoentes do pensamento econômico. As teorias dos respectivos 

autores que se aplicam no estudo aqui em questão serão apresentadas a seguir, quais 

sejam, a teoria das vantagens absolutas e a teoria das vantagens comparativas. 

        

 2.1.1 Teoria das vantagens absolutas 

 

  A teoria das vantagens absolutas foi formulada por Adam Smith, o fundador da 

escola clássica. Nascido em 1723, na Escócia, contribui grandiosamente com o 

pensamento econômico mundial, destacando-se entre suas ideias, os aspectos do  

laissez-faire, divisão de trabalho e a lei das vantagens absolutas no comércio 

internacional, alvo de nossa atenção neste trabalho. 

Adam Smith, influenciado pelo escritor David Hume e pelo fisiocratismo francês, 

analisou as trocas internacionais, focando as necessidades dos agentes econômicos e 

não os interesses da nação de forma geral. Ele coloca que o comércio internacional traz 

bem-estar ampliado à sociedade quando permite que esta adquira produtos do exterior 

para a satisfação das necessidades individuais. 

Smith elabora sua teoria das trocas internacionais baseado na ideia de vantagem 

absoluta de custos. Em sua obra A Riqueza das Nações (1776), ele evidenciou que a 

especialização, advinda da divisão social do trabalho, é um ponto elementar para o 

aumento da produtividade do trabalho e, assim, de riqueza material. Além disso, devido 

à propensão da natureza humana a trocar/negociar produtos, a expansão do comércio 

internacional aumenta o mercado para os bens produzidos internamente, permitindo o 

aprofundamento da divisão do trabalho e contribuindo para o aumento da riqueza das 

nações. Dessa forma, os países exportam os produtos nos quais seus custos de 
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produção absolutos sejam menores e importam aqueles nos quais seus custos de 

produção absolutos sejam superiores. O resultado seria o incremento da produção, da 

riqueza das nações e do bem-estar mundial como um todo. Segundo o pensamento de 

Smith (1779) então, cada país deveria concentrar-se no que produzisse ao custo mais 

baixo e trocar o excedente dessa produção por produtos que custassem menos em 

outros países. 

Assim, cada país deveria se especializar na produção daquilo que conseguisse 

fazer ao menor custo, havendo assim, vantagem absoluta de produção de determinado 

bem em relação à esse mesmo bem de um outro país. Ainda segundo essa teoria, se o 

mesmo país possuir vantagem absoluta na produção dos dois  bens – custos unitários 

mais reduzidos – não haveria vantagem na realização de trocas comerciais. 

Esse pensamento categórico de Smith, foi alvo da atenção de David Ricardo, 

que contribuiu com ele, de modo a tornar as “regras gerais” de troca entre dois países, 

mais aplicáveis à economia mundial da época. 

 

 2.1.2 Teoria das vantagens comparativas 

 

David Ricardo é considerado um dos maiores representantes da economia 

política clássica. Nascido em 1772, em Londres, foi um dos fundadores da escola 

clássica inglesa de economia política. As suas principais contribuições estão 

relacionadas à teoria do valor, teoria da renda da terra e teoria das vantagens 

comparativas. A sua teoria das vantagens comparativas, constitui a base essencial da 

teoria do comércio internacional, tema ao qual o autor dedicou muitos anos de estudos, 

pesquisas e publicações, e que é pertinente à nossa análise. O foco analítico diferencial 

de Ricardo em relação a Smith é a análise a partir de bases relativas de produtividade 

entre as nações, sendo estas, a explicação do porquê da existência de comércio 

internacional, assim como do padrão de trocas comerciais entre as nações.  

Ricardo deu uma contribuição brilhante para o pensamento econômico ao 

mostrar que, até mesmo quando um país é mais eficiente do que o outro na produção 

de todas as mercadorias, o comércio entre os dois, no entanto, pode ser vantajoso para 

ambas as partes. Abaixo apresenta-se a explicação elaborada por Ricardo para 
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explanar sua teoria. Ele assume dois países, Inglaterra e Portugal, e suas quantidades 

de horas empregadas para a produção de dois determinados bens, vinho e tecido. 

 

Tabela 1 – Custos relativos de produção.  
  Horas de trabalho por unidade produzida 

  Tecido Vinho 
Inglaterra 100 horas/metro 120 horas/litro 
Portugal 90 horas/metro 80  horas/litro 

                        Fonte: elaboração própria com base em Brue (2005).  

  

             Ao analisarmos a tabela acima, percebe-se que Portugal é, em termos 

absolutos, mais eficiente na produção de ambos os bens. Ao realizarem-se os cálculos 

pertinentes1 para descobrimos a eficiência relativa, chega-se nos seguintes resultados: 

o valor de uma unidade de vinho produzido na Inglaterra é igual a 1,2 de uma unidade 

de tecido; e o valor de uma unidade de vinho produzido em Portugal é igual a 0,88 de 

uma unidade de tecido. Assim sendo, conclui-se que, Portugal á absolutamente mais 

eficiente na produção de ambos os bens, mas é relativamente mais eficiente na 

produção de vinho, sendo a Inglaterra, relativamente mais eficiente na produção de 

tecido. O que permite concluir segundo Ricardo que, mesmo Portugal sendo mais 

eficiente em valores absolutos, os dois países ganham com o comércio internacional, 

cada um exportando aquilo que produz melhor relativamente. 

Com o ganho esperado para ambos os países que realizam o comércio, as 

vantagens comparativas determinam um padrão de produção, fazendo com que o 

comércio seja impulsionado pela diferença de produtividade da mão de obra entre os 

diversos países; isto maximiza a produção e aumenta a eficiência destes produtos 

tornando-os competitivos. Desta forma, os países acabam exportando bens produzidos 

de maneira eficiente e competitiva, e importando bens que seriam produzidos de 

maneira ineficiente. 

 

 

 

                                                           
1
  Para encontrar o valor de uma unidade de vinho produzido na Inglaterra em relação ao tecido: 

120/100= 1,2; Uma unidade de vinho produzido em Portugal em relação à uma unidade de tecido: 80/90= 
0,88. 
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2.2 Modelo neoclássico 

 

A teoria neoclássica do comércio internacional é representada pelos trabalhos de 

três importantes economistas, Eli Heckscher (1919), Bertil Ohlin (1933) e Paul 

Samuelson (1984). O trabalho original de Heckscher foi reformulado por Ohlin, tornando 

assim a teoria conhecida por teoria de Heckscher-Ohlin, e à este trabalho, viria a ser 

adicionado a formatação matemática final, feita por Samuelson. 

Eli Heckscher inseriu novas variáveis ao estudo dos determinantes do comércio 

entre as nações e tentou avaliar os impactos sobre a distribuição de renda num país. 

Em sua busca Heckscher desenvolveu a ideia de que haveria uma equalização dos 

preços relativos dos fatores de produção com o comércio internacional. O conceito de 

vantagens comparativas, diferentemente do modelo clássico, foi ligado às 

diferenciações na dotação dos fatores produtivos. 

  Segundo Oliveira (2007), Bertil Ohlin deu continuidade no desenvolvimento do 

modelo de Heckscher nas décadas de 1920 e 1930, dando a configuração que 

encontramos hoje como o modelo neoclássico. Em 1948, Paul Samuelson, utilizando 

pressupostos não muito realistas, aplicou métodos matemáticos para testar a hipótese 

de equalização dos preços relativos dos fatores, por isso o modelo é conhecido como 

modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson (H-O-S). O modelo consiste essencialmente em 

explicar a troca internacional com base na abundância ou na escassez relativa dos 

vários fatores de produção de que os países são dotados. As nações diferem na 

disponibilidade dos fatores de produção, como mão de obra, capital, terra, recursos 

naturais. Ou seja, um país no qual o fator trabalho for relativamente abundante, poderá 

produzir um bem intensivo em trabalho a um custo relativamente baixo, tendo assim, 

uma vantagem comparativa em sua produção.  Diante disso, a conclusão desse modelo 

é que países se especializarão na produção dos bens que utilizam fatores de produção 

com abundância relativa, exportando esses bens e importando outros cujos fatores 

produtivos intensivos sejam relativamente escassos em seu território. 

Assim, no modelo H-O-S, as trocas internacionais são identificadas como a troca 

de fatores abundantes por fatores escassos. Isto é, a mobilidade internacional dos bens 

serve como substituto à mobilidade dos fatores de produção entre as nações. 
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A crítica presente à essa teoria segundo Oliveira (2007), está no fato de a maior 

parte do comércio mundial ser realizado entre países desenvolvidos, os quais 

apresentam dotações fatoriais relativamente similares, caso que o modelo H-O-S não 

pode explicar. 

 

 2.3 TEORIA DO COMÉRCIO ESTRATÉGICO 

 

Neste item, serão abordadas as visões de Friedrich List e Raúl Prebisch. Ambos 

possuem uma análise crítica quanto às teorias de comércio internacional das escolas 

clássica e neoclássica. Estes autores formularam teorias que pensavam o 

desenvolvimento a partir de uma ótica protecionista fundada na ideia da construção da 

nação. As bases dessas visões foram constituídas no sentido de dar embasamento à 

políticas econômicas que permitissem aos países atrasados traçar suas estratégias de 

desenvolvimento, a fim de o fazerem de forma relativamente independente e autônoma. 

           

2.3.1 O protecionismo “educador” de List 

      

Georg Friedrich List, nascido na Alemanha em 1789, foi um partidário do 

protecionismo, vendo-o como um meio de alcançar o fim específico de construção e 

desenvolvimento de uma nação forte que possa vir a comercializar em um mundo com 

livre comércio de forma favorável. 

Para List, o livre comércio tende a ser benéfico quando praticado entre nações 

com poderio econômico semelhante, de onde surge então, a ideia do protecionismo 

“educador”, o qual fortaleceria economicamente a nação, para que esta possa participar 

de forma segura e ativa do jogo internacional do comércio. Na obra intitulada Sistema 

Nacional de Economia Política, publicada em 1841, List iniciou sua construção teórica 

renunciando o “individualismo cosmopolita” dos clássicos, no qual o indivíduo estaria 

inserido num mundo “sem nações”; sem interesses conflitantes entre estados nacionais. 

Assim, em oposição à isso, List terá um foco analítico na nação e sua construção 

enquanto elemento econômico forte no jogo mundial do poder, dando grande 

importância às políticas de caráter protecionista na condução dos destinos econômicos 
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nacionais. List desenvolveu a teoria das forças produtivas que fundamenta a sua visão 

sobre o desenvolvimento econômico de uma nação, onde o estado deve se utilizar de 

política comercial para conseguir aumentar a capacitação e o desenvolvimento das 

forças produtivas nacionais no sentido de gerar prosperidade à nação como um todo. 

  Sobre o aspecto da importância da indústria para o desenvolvimento nacional, 

List (1983, p. 113) relata que: “Uma nação que troca produtos agrícolas por artigos 

manufatureiros estrangeiros é um indivíduo com um braço só, sustentado por um braço 

estrangeiro”.  

O foco no desenvolvimento nacional, com uma forte intervenção estatal, onde o 

mercado interno ganha importância significativa, com investimentos infraestruturais e 

proteção aduaneira às indústrias nascentes nacionais, fazem do pensamento de List 

uma das bases de sustentação da defesa do desenvolvimento nos países 

subdesenvolvidos na segunda metade do século XX. Isso pode ser também observado 

ao analisar-se o pensamento da Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL), que será abordado no próximo item. 

          

 2.3.2 Modelo cepalino, a visão de Raúl Prebisch 

 

A teoria cepalina acerca do comércio internacional tem seu expoente em Raul 

Prebisch, o mais destacado intelectual da CEPAL. A CEPAL foi criada em 1948, sendo 

uma organização que reúne grandes nomes do pensamento desenvolvimentista latino-

americano. De modo geral, assume que a industrialização era o principal caminho para 

superação do subdesenvolvimento dos países da América Latina. Nessa linha de 

raciocínio, Prebisch irá construir um modelo macroeconômico de três setores para as 

economias subdesenvolvidas a fim de demonstrar a inaplicabilidade dos pressupostos 

neoclássicos sobre a alocação de recursos em nível internacional. Seriam eles: um 

setor econômico de subsistência, um segundo setor exportador de bens primários e um 

terceiro caracterizado como industrial nascente. Desenvolver significaria reduzir o 

abismo que separa os setores modernos dos arcaicos, melhorando as condições de 

vida da massa populacional através de sua inclusão nos setores mais dinâmicos da 

economia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimentismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latino-americano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latino-americano
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Raúl Prebisch, através de estudos empíricos, notou que havia uma tendência à 

deterioração dos termos de intercâmbio das economias periféricas em suas relações 

com o centro. Tal fato estaria ligado à baixa elasticidade-renda dos principais produtos 

exportados pela periferia (bens primários) conjuntamente com a alta elasticidade-renda 

das importações periféricas e a relativa inelasticidade-preço da oferta dos produtos 

primários, que confluíam no sentido de gerar desequilíbrios externos aos países da 

periferia, dificultando ainda mais seu processo de desenvolvimento econômico. De 

acordo com isso, Cardoso relata: 

 

Opondo-se à ideia prevalecente nos meios liberais-ortodoxos que aceitavam a 
premissa fundamental da teoria de mercado relativa às vantagens comparativas 
da divisão internacional do trabalho, Prebisch afirma que as relações 
econômicas entre o Centro e a Periferia tendem a reproduzir as condições de 
subdesenvolvimento e aumentar o fosso entre países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos. A mão invisível do mercado apareceria, para Prebisch, como 
madrastra: em vez de corrigir distorções, acentuava-as. (CARDOSO, 1993, p. 
34). 

 

Em relação às questões organizativas e estruturais existentes nas economias 

desenvolvidas, Cardoso (1993) salienta o impedimento da difusão dos frutos de 

progresso técnico para o mundo periférico, concluindo assim que não somente os frutos 

do progresso não chegariam à periferia do sistema capitalista como, na verdade, 

haveria transferência real de ganhos econômicos da periferia para o centro via 

intercâmbio desigual. Entra em cena assim, a defesa de Prebisch da industrialização 

protecionista, deliberadamente planejada e orientada pelo Estado nacional, tendo como 

fim o desenvolvimento autônomo e independente.  
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3 CONDICIONANTES DO DESEMPENHO EXPORTADOR DO RS NO 

PERÍODO RECENTE 

 

O desempenho comercial das exportações gaúchas no período recente foi 

fortemente influenciado pela situação da economia internacional. Entre os principais 

fatores estão o grande crescimento da economia mundial a partir de 2002, o efeito-

China e o aumento do preço das commodities. No aspecto interno, o desempenho da 

taxa de câmbio brasileira também é fator determinante, bem como a instituição da Lei 

Kandir em 1996, considerada influente nos rumos das vendas do Estado. Diante disso, 

neste capítulo serão analisados esses fatores, paralelamente ao que ocorre então no 

Rio Grande do Sul.  

 

3.1 CONTEXTO ECONÔMICO MUNDIAL 

 

 A economia mundial passou por um período de forte crescimento durante a 

década de análise do presente trabalho, 2000 a 2010, especialmente até o ano de 

2008, quando houve a eclosão da crise financeira. Segundo  dados do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) de 2009, o Produto Interno Bruto (PIB) mundial passou de uma taxa 

de crescimento de 2,2% em 2001 para 4,9% em 2004, evoluindo nos anos que se 

seguiram, como pode ser observado no gráfico abaixo: 
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Gráfico 1 – Taxas de crescimento do PIB mundial em porcentagem (%). 

                         Fonte: Relatório de inflação Banco Central do Brasil (2012). 

 

Percebe-se que a evolução do crescimento do PIB mundial é significativa; 

ocorrem taxas maiores a cada ano. A taxa negativa de 2009 de -0,6%, devido à 

retração da economia após a crise financeira de 2008, apresentou uma boa 

recuperação, atingindo 5,1% em 2010.  

De acordo com Serigati (2012), a principal razão pela qual o mundo apresentou 

altas taxas de crescimento entre 2000 e 2007, teria sido a existência de uma relação 

complementar entre as economias norte-americana e chinesa, que puxou então a 

economia mundial como um todo. O grande crescimento atingido pelos Estados Unidos 

foi basicamente devido à ocorrência de um longo período de baixa taxa de juros 

promovido por Allan Greenspan, ex-presidente do Federal Reserve (Banco Central dos 

Estados Unidos); um significativo corte de impostos promovidos pelo presidente Busch; 

e um aumento dos gastos públicos, principalmente via gastos militares. 

Este autor coloca que se esta combinação gerou um grande déficit nas contas 

públicas dos Estados Unidos por um lado, por outro, também aqueceu a economia, e os 

norte-americanos responderam a isso expandindo seu consumo. Com isso, parte 

importante desse consumo foi atendido pelas exportações chinesas, cujo estímulo 
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incentivou a ampliação dos investimentos e permitiu que a economia deste gigante 

asiático crescesse em média 10,5% no período de 2000 a 2007.  

A próxima tabela mostra os valores da participação relativa no PIB mundial dos 

maiores grupos, quais sejam, G72, BRIC3 e os Emergentes (EM28)4. Com isso, 

percebe-se que a importância relativa desses grupos sofreu expressivas modificações.  

 

Tabela 2 – Participação no PIB mundial. 

Grupo            1991-2000                      2001-2010 

G7 66,1% 57,3% 
BRIC 7,2% 12,5% 

Emergentes(EM28) 17,3% 24,0% 

                        Fonte: Elaboração própria com base nos dados do FMI (2011). 

 

Os países do BRIC, que participaram com 7,2% na década de 1990 à 2000, 

passaram a representar 12,5% na última década. Os países tidos como emergentes 

passaram de 17,3% na penúltima década para 24,0% na seguinte década. Porém 

dentre todas as mudanças, a maior delas ocorreu para a participação do grupo do G7, o 

único dos três que sofreu decréscimo, indo de 66,1% para 57,3% nos períodos em 

questão. Isso demonstra que a conjuntura econômica mundial ao longo dos últimos 

anos passa a ser fortemente influenciada pelas economias que não do poderio 

econômico tradicional. 

Puga (2005) corrobora as informações acima, afirmando o crescimento 

heterogêneo entre os países, com destaque especial para a China. E a grande 

importância desse país para a atividade exportadora do Estado, faz jus então a uma 

análise mais detalhada de sua situação econômica recente, como se segue no próximo 

item. 

 

 

 

                                                           
2
  Fazem parte do G7: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Japão. 

3
  Fazem parte do BRIC: Brasil, Rússia, Índia e China. 

4
 Fazem parte do “EM28”: Arábia Saudita, Argentina, África do Sul, Brasil, Chile, China, Cingapura, 
Coréia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, Filipinas, Hong Kong, Hungria, Índia, Indonésia, 
Irã, Irlanda, Israel, Malásia, México, Nigéria, Polônia, República Tcheca, Rússia, Tailândia, Taiwan, 
Turquia e Ucrânia. 
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3.1.1 Efeito-China 

A ascensão da China à potência econômica mundial é facilmente perceptível 

através da análise de seus dados macroeconômicos. Em 2008, o país chinês passou à 

condição de maior exportador e segundo maior importador mundial. Em 2000, 

respondia por 3,9% das exportações mundiais e à 3,4% das importações. Ao final da 

década, em 2010, esses dados passaram, respectivamente, para 10,35% e 12,80%, de 

acordo com dados da CONCEX (2011).  

 As origens do crescimento econômico chinês encontram-se nos anos de 1970. 

Desde o final dos anos 70, o país vem experimentando um processo intenso de 

modernização de sua economia e integração aos fluxos internacionais de comércio e 

investimentos. Com a entrada do país na OMC em 2001, esta interação se tornou mais 

facilitada. Segundo Prates (2007), ao entrar nessa organização, a China comprometeu-

se a acelerar seu processo de liberalização comercial, reduzindo barreiras tarifárias e 

não-tarifárias sobre bens e serviços importados.  

 Com o aumento de sua inserção no comércio mundial, juntamente ao aumento 

populacional, o país passou a influenciar mundialmente os fluxos de importações e 

exportações. Passou a demandar cada vez mais do exterior, fechando a década de 

2000 como o segundo maior importador do mundo, com 12,80% do total, dados 

CONCEX (2011). Essa maior inserção no comércio, trouxe fortes impactos para o 

Brasil; segundo Sebben (2011), as relações comerciais Brasil-China, entre 2000-2010 

tiveram crescimento superior à elevação do comércio entre o país e o mundo. No 

mesmo período, as exportações brasileiras para a China elevaram-se de US$1,1 bilhão 

- aproximadamente 2% da pauta de exportação brasileira - para US$ 30,8 bilhões, 

aproximadamente 15%. 

 O comércio bilateral RS-China entrou no mesmo ritmo de crescimento que Brasil-

China; segundo Casagrande, Ilha e Führ (2011), essa participação da China como uma 

alavancada para o comércio exterior do Estado é explícita. No ano de 2000, a China 

estava na terceira colocação no ranking de parceiros comerciais, com cerca de 4,3% 

das exportações para este destino, e os Estados Unidos estavam na primeira 

colocação, com participação nas compras de aproximadamente 27,2%, porém em 

2010, a China assume o papel de principal comprador de produtos do Estado, com 
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cerca de 15,5% do total exportado, ficando os EUA apenas na terceira colocação, com 

7,9%.  

O crescimento chinês fez com que o país passasse a demandar maiores 

volumes de commodities, tanto agrícolas, para suprir as necessidades de alimentação 

para uma grande e crescente população; quanto metálicas, para oferecer os insumos 

necessários à indústria que passa a se fortalecer. Assim, nota-se a China surgindo 

como um excelente mercado consumidor para os produtos gaúchos. Ela demanda, em 

grande parte, justamente aqueles produtos nos quais o RS possui grandes produções, 

ou seja, bens do agronegócio, que lideram as vendas para o país.    

 

3.1.2 Contexto econômico nacional/estadual 

 

 Com taxas de crescimento do PIB crescentes no mercado internacional como 

um todo, o período recente mostrou-se como um ambiente muito favorável ao comércio 

internacional, tendo nítidos efeitos sobre a expansão comercial do Brasil, fato que pode 

ser verificado através do aumento na participação das exportações brasileiras no total 

mundial nesses últimos anos, como segue no gráfico abaixo.   
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Gráfico 2 – Participação (%) do Brasil nas Exportações Mundiais 2000-2010. 

                     Fonte: Elaboração própria com base em dados CONCEX (2011). 
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A participação das exportações brasileiras subiu de 0,89% em 2000 para 1,33% 

em 2010. Muito desse aumento pode ser atribuído também ao sistema de câmbio do 

Brasil. A flexibilização cambial brasileira ocorrida no início de 1999 trouxe uma mudança 

no padrão exportador brasileiro; o fim de um sistema de bandas cambiais e a adoção 

de um regime menos rígido no controle da taxa de câmbio agiu propiciando um 

aumento no volume de mercadorias exportadas pelo Brasil no mercado internacional, 

conforme Casagrande, Ilha e Führ (2011). 

O Rio Grande do Sul teria seguido o mesmo rumo de tendência do comércio 

internacional do Brasil. Conforme Lamas (2011), a economia rio-grandense é de caráter 

exportadora, e mesmo em anos em que o Brasil como um todo apresentava déficits 

comerciais logo após o Plano Real, o Estado contava com saldos comerciais positivos. 

A partir de 2001, tanto exportações como importações assumiram uma tendência de 

crescimento, sendo ainda mais consistente o das importações. O autor destaca a 

inserção acima da média nacional no comércio exterior do Estado, para tanto, afirma 

que: 

A tradição agrícola, a qualidade da mão de obra, a relevância do produto 
industrial e a localização fronteiriça ajudam a explicar esse destaque. 
Consequentemente, o desempenho da economia gaúcha é significativamente 
influenciado pelo desempenho do seu comércio exterior. (LAMAS, 2011, p.01). 
 

 O saldo comercial do Estado apresenta um nível elevado para os anos de 2000 a 

2010; em torno de US$ 4 bilhões desde 2003, com uma redução para 

aproximadamente US$ 2 bilhões no ano 2010, de acordo com os dados da CONCEX 

(2011). Lamas (2011) acrescenta que as exportações cresceram, apesar da valorização 

cambial a partir de 2003, respondendo ao aumento dos preços internacionais das 

commodities no caso do setor agrícola. Além disso, incorre-se aos efeitos defasados 

das políticas de promoção de exportações implementadas a partir do final da década de 

90 pelo Governo Federal. Os investimentos em atividades exportadoras seriam grandes 

e gerariam retorno com certa defasagem. Para o autor: “Conjunturas desfavoráveis, 

como valorização cambial e problemas de ressarcimento tributário, tendem a não 

impactar negativamente, no curto prazo, as exportações, determinando uma inércia 

nessa variável” (LAMAS, 2011, p. 2). 
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3.2 POLÍTICA CAMBIAL E EVOLUÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO 

 

O Brasil é marcado em sua história recente pelo incessante combate à inflação, 

em busca da estabilidade econômica. O quadro inflacionário foi alvo de inúmeros 

programas de estabilização ao longo dos anos 80 e 90 no Brasil, onde tentativas que 

pareciam eficientes no início, logo se demonstravam ilusórias. Foi assim até a 

implementação do Plano Real em 1994, o qual conferiu à economia brasileira o início 

de uma estabilização duradoura. O elemento central do Plano Real era a criação de 

uma âncora cambial, enfoque pelo qual, uma vez fixado a taxa de câmbio as outras 

variáveis macroeconômicas nominais se ajustam, não afetando portanto as variáveis 

reais. Assim foi adotado o sistema de bandas cambias, no qual as taxas de câmbio 

flutuam livremente dentro dos limites inferiores e superiores das variações já pré 

estabelecidos. Para manter tal regime, era necessário atrair capitais estrangeiros, se 

fazendo assim necessária a manutenção de altas taxas de juros, superiores às 

praticadas internacionalmente. 

Com a instauração desse plano, a moeda brasileira ficou sobrevalorizada, 

incentivando assim, a importação de bens e serviços e desestimulando as exportações, 

revertendo a situação positiva da balança comercial à vultosos déficits. Em janeiro de 

1999 em meio à situação desfavorável da balança comercial, a moeda nacional foi alvo 

do ataque especulativo, que desembocou na mudança do regime cambial, como 

apresentado no trabalho de Silva (2002). Assim, o Real passou a flutuar livremente, e 

despontou rapidamente a desvalorização da moeda. Com isso, a política econômica 

passou a ser alicerçada no regime de metas de inflação, superávit fiscal e câmbio 

flexível, que resultaram em taxas de juros menores que no período anterior (1995-

1998), mas ainda altas, além de uma grande volatilidade na taxa de câmbio. Segundo 

Meyer e Paula (2009), após a mudança da política cambial em 1999, a taxa de câmbio 

nominal é caracterizada por uma alta volatilidade. Observam-se intensos movimentos 

de desvalorização em 1999, 2001 e 2002, e a partir deste último ano já, uma notável 

melhora nas contas externas passou a reinar na economia brasileira, devido ao 

aumento do superávit comercial, favorecido inicialmente pela desvalorização da moeda 
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e posteriormente pelo crescimento da demanda e do nível de preços das commodities 

no mercado internacional. 

A depreciação do Real gerou um significativo incremento da competitividade 

brasileira no setor externo, sendo que nos dois primeiros anos após a flexibilização da 

taxa de câmbio, a resposta da balança comercial à desvalorização foi pequena, como 

era de se esperar. De acordo com Blanchard (1999):  

 

Os efeitos após a depreciação tendem a se fazer sentir mais nos preços do que 
nas quantidades. A quantidade de importações e exportações tende a se 
ajustar lentamente: os consumidores levam algum tempo para perceber que os 
preços relativos mudaram e as empresas também demoram para procurar 
fornecedores mais baratos e assim por diante. A depreciação, portanto, pode 
produzir uma deterioração inicial da balança comercial. À medida que o tempo 
passa, os efeitos das variações nos preços relativos tanto das exportações 
como das importações tornam-se mais fortes. (BLANCHARD, 1999, p. 226). 

        

De acordo com o gráfico 3 abaixo, observa-se a veracidade da posição de 

Blanchard citada acima. Após o ano de 2003, é que percebe-se a tendência de 

crescimento elevado no saldo comercial brasileiro, tendo sido impulsionado 

principalmente pelo aumento das exportações, que cresceram a uma taxa superior à 

das importações, segundo Meyer e Paula (2009). 

 
 
 

 
Gráfico 3 – Balança Comercial Brasileira 1999-2010 – em US$ milhões. 

                         Fonte: Elaboração própria com base em Brasil (2010). 
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Os superávits apresentaram taxas crescentes, atingindo um pico em 2006, com 

US$ 4,6 bilhões. Esses resultados foram acompanhados por uma tendência de 

apreciação da taxa de câmbio real. Conforme Meyer e Paula (2009): 

 
Inicialmente, era de se esperar uma valorização da moeda doméstica, pois a 
conjugação do elevado patamar da taxa de juros básica com os saldos positivos 
da balança comercial iria aumentar a oferta de divisas no mercado de câmbio e, 
por consequência valorizar o real frente às moedas de outros países, 
especialmente frente ao dólar. A alta do preço de diversos produtos exportados 
pelo Brasil e o aumento das quantidades exportadas, associados ao 
crescimento da economia mundial, podem constituir fatores explicativos para o 
resultado positivo do saldo comercial no período de 2002-2006. Portanto, a 
perda de competitividade das exportações brasileiras advindas da apreciação 
cambial, parece ter sido mais que compensada por estes fatores. (MEYER; 
PAULA, 2009, p.192). 
 
 
 

Após os anos de 1999 até 2003, quando a moeda fica desvalorizada, o Brasil 

conta desde então com uma tendência de apreciação quase contínua até 2011. Ela foi 

subtamente interrompida no ano turbulento da crise de 2008, porém se recuperando 

rapidamente no ano seguinte. 

De acordo com o trabalho de Meyer e Paula (2009), que engloba o período de 

1999-2006, o crescimento das exportações observado não parece estar relacionado ao 

período de desvalorização cambial (1999-2002), uma vez que a aceleração das vendas 

externas brasileiras ocorreu no período posterior (2003-2006), mas sim à um amplo 

conjunto de outros fatores, como o boom da demanda por commodities, puxado pelo 

crescimento da economia mundial. Os autores argumentam ainda que, a perda de 

receita das exportações em reais em função da valorização do câmbio pode ter sido 

compensada parcialmente com a redução dos custos de produção, gerado pelo 

barateamento na aquisição de insumos e bens de capital e por ganhos de produtividade 

nos setores exportadores, uma vez que vários setores têm grande dependência de 

bens de capital e de insumos importados. 

Apresentou-se aqui o cenário no qual estava inserido a economia da atividade 

exportadora do RS. Um ambiente de estabilização a partir de 1994, que trouxe a 

possibilidade de maior inserção no mercado mundial.  
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3.3 O ASPECTO DAS COMMODITIES 

 

A pauta de exportação do Rio Grande do Sul está fortemente baseada nas 

vendas de produtos primários, particularmente de commodities agrícolas, e o período 

de 2000 a 2010 evidencia isso, como consta na análise do capítulo 4. O ritmo de 

crescimento das vendas gaúchas passa, assim, a ser determinado pelas condições que 

este tipo de produto apresenta no mercado mundial. Sob esse aspecto, é de relevante 

importância analisar a situação das commodities internacionalmente nos últimos anos. 

 Commodities são produtos que não apresentam diferenciação. Em sua maioria 

são considerados produtos in natura, provenientes de cultivo ou de extração, e são 

caracterizadas por possuir um preço dado internacionalmente, ou seja, nenhum 

produtor é capaz de influenciar seu preço de mercado. Elas podem ser divididas em 

grupos; dos quais para o presente trabalho destacam-se dois deles: 

a) commodities agrícolas: soja, trigo, algodão, borracha, café, etc.; 

b) commodities minerais: minério de ferro, alumínio, petróleo, ouro, níquel, 

prata, etc. 

 

A partir disso, passa-se a analisar o comportamento de tais produtos no mercado 

mundial nos últimos anos. A partir de meados de 2001, iniciou-se uma tendência de alta 

nos preços internacionais das commodities em geral, depois de um período onde 

apresentaram alta volatilidade e uma tendência de queda, que se intensificou na 

segunda metade dos anos de 1990. Segundo Freitas (2008), a evolução dos preços ao 

longo da última década foi influenciada pela existência de desequilíbrios entre oferta e 

demanda desses produtos, pelo enfraquecimento do dólar, moeda em que esses 

produtos são cotados e comercializados; e pelo advento crescente da especulação 

financeira frente às commodities. Prates (2007) acrescenta a isso que, pelo menos 

entre os primeiros anos da década em questão, o que ocorreu foi uma sobreposição de 

fatores, onde a recuperação econômica global e o crescimento extraordinário da 

economia chinesa em particular, foram os propulsores da nova conjuntura das 

commodities. 
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O gráfico abaixo mostra a tendência do aumento dos preços internacionais das 

commodities agropecuárias entre os anos de 2000 a 2012 através do Índice S&P e 

Goldman Sachs5. Nele pode-se observar dois picos de alta nos preços. O primeiro no 

período de maio de 2007 a julho de 2008, no qual o Índice de Commodities – Brasil (IC-

Br) Agropecuária, medido em dólares dos EUA, cresceu 44,5%. O segundo foi o 

choque ocorrido de junho de 2010 a fevereiro de 2011, quando o mesmo indicador 

aumentou 72,4%. Os dois choques decorreram de problemas climáticos que 

ocasionaram reduções na produtividade global de grãos e oleaginosas, em ambiente de 

crescimento da demanda mundial por alimentos, segundo dados retirados do Relatório 

de inflação do Banco Central do Brasil (BCB), de setembro de 2012.  

 

 
Gráfico 4 - Índice S&P e Goldman Sachs de commodities (agrícolas) - (média mensal em US$). 

     Fonte: Relatório de inflação Banco Central do Brasil (2012). 

 

Agora, passa-se a analisar os diferentes aspectos explicativos dessa alta. 

Segundo Freitas (2008), a existência de desequilíbrios entre oferta e demanda é um 

dos principais fatores explicativos da alta recente dos preços das commodities, tanto 

para o caso do petróleo como para o dos alimentos (commodities minerais e agrícolas, 

respectivamente). Para o caso do petróleo, o acelerado crescimento dos países em 

desenvolvimento, em particular na Ásia, tem contribuído para sustentar a expansão da 

                                                           
5
 Esse índice serve como referência para o investimento nos mercados de commodities e também como 

uma medida de desempenho de commodities ao longo do tempo. 
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 demanda acima da oferta. Em menos de dois anos, a demanda por petróleo e seus 

derivados nos países em desenvolvimento saltou de 35 milhões de barris diários em 

2006 para mais de 38 milhões no primeiro trimestre de 2008, segundo dados do 

relatório da Agência Internacional de Energia (AIE), de 2008. Se, pelo o lado da 

demanda, o crescimento é notório e absoluto, pelo lado da oferta, acaba por ocorrer um 

desinteresse dos países membros da Organização dos Países Produtores de Petróleo 

(OPEP) em ampliar a produção, uma vez que há dificuldades de exploração de novas 

áreas, que exigem investimentos pesados e superação de problemas técnicos, 

questões essas, desfavorecidas pelas eventuais crises geopolíticas nas áreas de 

exploração, as quais frequentemente favorecem a volatilidade dos preços ou oca-

sionam a interrupção da produção, conclui Freitas (2008). 

Em relação aos alimentos, os desequilíbrios entre oferta e demanda também 

ocorrem de forma destacada. Houve um aumento da demanda, resultante da ampliação 

da renda associada ao crescimento econômico nos países em desenvolvimento, que 

não foi acompanhada da expansão na oferta. Nesses países, a elevação do poder de 

compra, traduziu-se no aumento do consumo de alimentos, em particular de cereais, 

carne, leite e seus derivados, contribuindo assim para pressionar os preços em âmbito 

mundial. Como dito por Freitas: 

 

Isto porque, além de níveis de estoque relativamente baixos, ocorreu ruptura de 
oferta em razão de condições climáticas desfavoráveis e de políticas de 
estímulo à produção de biocombustível, que resultaram tanto na redução de 
áreas de plantio devido à substituição de culturas, como na utilização de 
alimentos básicos, como o milho e óleos vegetais (de soja e de palma) para a 
fabricação, respectivamente, de etanol e de biodiesel. (FREITAS, 2008, p.116) 

 

A autora apresenta em seu estudo, a título de exemplo, o caso do milho. Além de 

ser amplamente utilizado na alimentação humana, o milho é usado na ração animal, 

sobretudo de aves e suínos. Sendo assim, a diminuição da oferta, decorrente de sua 

utilização para a produção de etanol, tem impacto nos seus preços e de seus 

derivados, bem como no preço das carnes de porco e aves. Além disso, o avanço da 

produção de milho trouxe consigo a redução da área plantada com soja nos EUA, 

pressionando para cima os seus preços. 
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A outra grande razão explicativa da recente elevação dos preços internacionais 

dos produtos primários está relacionada ao enfraquecimento do dólar, moeda em que 

esses produtos são cotados e comercializados. Segundo Freitas (2008), com a 

desvalorização do dólar, os produtores buscam elevar os preços, no intuito de 

neutralizar as perdas cambiais. Esse movimento de realinhamento pode ser observado 

no caso do petróleo, no qual essa busca de nivelamento influenciou os preços de outras 

commodities, em particular das agrícolas. Os preços dos alimentos são pressionados 

por um aumento de preços do petróleo de duas formas; pelo estímulo à produção e 

demanda de biocombustíveis, diminuindo a oferta de alimentos, seja pela substituição 

de culturas, seja pelo desvio da produção de alimentos para fabricação de álcool e de 

biodiesel; e também por elevar os custos da produção agrícola, devido ao aumento dos 

preços dos fertilizantes e de transporte. 

A especulação financeira pode ser também considerada como outro fator 

impulsionador da elevação nos preços do petróleo e das commodities agrícolas. Diante 

de uma menor rentabilidade dos ativos financeiros, resultante de turbulências dos 

mercados financeiros das economias centrais, as commodities passaram a ser 

consideradas investimentos atraentes. Essa situação se fez mais saliente com a 

redução da taxa de juros nos Estados Unidos, a partir de setembro de 2007. Com a 

crise financeira, a partir da deterioração do mercado de hipotecas subprime nos 

Estados Unidos em meados de 2007, e sua capacidade de difusão para os demais 

segmentos do mercado financeiro, doméstico e internacional, os fundos de investimento 

especulativos e outros investidores institucionais direcionaram suas apostas para os 

mercados de commodities e seus derivativos. De acordo com Freitas (2008), ao menos 

em parte, essa busca por alto retorno nos mercados futuros de commodities explica a 

forte elevação das cotações dos cereais (milho, soja e trigo) e do petróleo na Bolsa de 

Chicago, ao longo do segundo semestre de 2007 e primeiro semestre de 2008. Esses 

mercados de commodities oferecem possibilidade de retorno elevado ante a menor 

rentabilidade dos ativos financeiros tradicionais, em razão tanto da queda dos juros 

americano como da depreciação do dólar. Eles também fornecem oportunidade de 

diversificação de risco, já que esses mercados não estão historicamente 

correlacionados com os mercados de títulos e ações. 
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Prates (2007) vai destacar o impacto da China no aumento considerável dos 

preços das commodities nos últimos anos. Dois fatores seriam juntos, responsáveis por 

esse crescimento segundo a autora. Uma grande alavancada nos setores intensivos em 

commodities metálicas e industriais pressionou a demanda por esses tipos de bens, ao 

mesmo tempo em que o crescimento populacional fomentou a compra externa de 

alimentos e demais commodities agrícolas. Segundo os dados da Organização Mundial 

do Comércio (OMC), em 2001, a China era a sexta potência comercial, sendo 

responsável por 6,3% das exportações e 3,8% das importações mundiais; já em 2003, 

esse último percentual passou para 5,5%, tornando a China a terceira principal 

importadora mundial, com uma participação nas exportações praticamente estável, 

mantendo a mesma posição nos anos de 2004 e 2005. Sustentando um elevado ritmo 

de crescimento, em 2010, a China representou 12,79% das importações mundiais e 

10,35% das exportações, de acordo com dados da CONCEX (2011). Em meio à esse 

grande salto da economia do país, a população passou de 1,295 bilhões de pessoas 

em 2000, para 1,339 bilhões em 2010, tornando claras as considerações da autora 

referentes ao aumento de demanda de commodities agrícolas. 

Prates (2007) aponta que o ingresso da China na OMC em dezembro de 2001 

também contribuiu para explicar o aumento das importações de commodities agrícolas 

e metálicas pela China após o referido ano. Esse fato teria sido responsável por causar 

impactos significativos, ao menos num primeiro momento, sobre o comércio 

internacional (tanto de commodities quanto de bens industrializados), dado o peso 

desse país nesse comércio. Ao engajar-se nessa organização, após 15 anos de 

negociação, a China comprometeu-se a acelerar seu processo de liberalização 

comercial no período 2002-2006, através da redução das barreiras tarifárias e não-

tarifárias sobre bens e serviços importados. Dada a escassez de terra arável e o 

aumento da demanda por alimentos e commodities agrícolas, em função do 

crescimento populacional, a redução da proteção do setor agrícola com a entrada na 

OMC teria então impulsionado as importações desses bens. Assim, um conjunto de 

fatores conjunturais e estruturais explica o crescimento das importações chinesas de 

commodities, o qual pressionou os preços desses bens para cima.  
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Prates (2007) aponta ainda que as condições macroeconômicas globais, ou seja, 

o ritmo da economia global, tem influência fundamental sobre os preços das 

commodities. Os períodos de expansão são, em geral, acompanhados por alta dos 

preços relativos desses bens, enquanto os de retração, por declínio desses preços. 

Isso, porque as matérias-primas agrícolas e os metais são insumos da produção 

industrial, de oferta relativamente rígida no curto prazo, representando assim 

indicadores de aquecimento ou desaquecimento da economia mundial. 

Ademais, pode-se inferir aqui que, o ciclo do então analisado aumento dos 

preços das commodities reside na sobreposição referida por Prates (2007). Os 

impactos do aumento da demanda chinesa por commodities não teriam sido tão 

intensos em uma situação de estagnação econômica global, da mesma forma que a 

emergência de uma bolha especulativa nos mercados futuros desses bens seria menos 

provável num contexto de taxas de juros básicas mais elevadas nos países centrais. 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES LEI KANDIR 

 

Dentre as inúmeras variáveis que ajudam a explicar o rumo das mudanças da 

pauta exportadora do RS, a Lei Kandir tem papel de destaque. A referida lei 

complementar, de número 87/96, entrou em vigor em 13 de setembro de 1996, criada 

pelo então Deputado Federal, Antônio Kandir. 

Essa lei foi criada no intuito de preencher alguns dispositivos falhos do sistema 

de arrecadação do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) no 

Brasil. De acordo com Soares (2007), o texto da Constituição de 1988 estabelecia 

imunidade do ICMS nas exportações apenas para produtos industrializados. Mais tarde, 

a Lei Complementar no65, de 15 de abril de 1991, reiterou que alguns produtos 

semimanufaturados também fariam parte deste benefício. Em meio a isso, a partir de 

1995, a balança comercial brasileira, com a implementação do Real, passou a ser 

deficitária, computando déficits de US$3,4 bilhões e US$5,6 bilhões em 1995 e 1996, 

respectivamente. No intuito de recuperar a nossa balança, passaram a ser adotados 

sistemas que incentivassem as exportações, qual seja um deles, a desoneração do 
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ICMS para todos os tipos de produtos exportados, conforme consta no trabalho de 

Soares (2007). 

Segundo o autor, com a adoção da Lei Kandir, em 1996, todos os produtos de 

exportação passam a receber desoneração do ICMS, inclusive os bens básicos e todos 

os semimanufaturados. Toda essa “perda” de arrecadação computada para os estados, 

visto que o ICMS é um imposto de caráter estadual, seria então recompensada por um 

repasse da União. 

Para o lado financeiro, o que essa lei gerou foi uma complicação nas contas e 

um descontentamento por parte dos governos estaduais, que se viram prejudicados 

pela falta desse imposto tão importante para as contas públicas. As disposições da 

referida lei foram sofrendo inúmeras alterações ao longo desses anos, principalmente 

em relação à questão dos repasses da União para os estados. Para o lado 

macroeconômico, de acordo com Soares (2007), isso levou a um crescimento das 

nossas exportações, visto que os produtos chegavam ao exterior com uma maior 

competitividade.  

Em meio a isso, chega-se a um dos aspectos pontuais de crítica à Lei Kandir. De 

acordo com Soares (2007), a desoneração do ICMS sobre as exportações de produtos 

primários e semielaborados teria então, incentivado a exportação de produtos com 

baixo valor agregado.  

 

Um exemplo muito citado é o do “complexo soja”. Antes da aprovação da “Lei 
Kandir”, a soja em grão sofria a incidência do ICMS na exportação; já o óleo de 
soja escapava da tributação, uma vez que era considerado produto 
industrializado. Dessa forma, havia um incentivo ao esmagamento de soja no 
País. Depois da aprovação da Lei, dizem os críticos, o volume de esmagamento 
de soja no País diminuiu, e o grão brasileiro estaria sendo esmagado em países 
vizinhos. (SOARES, 2007, p.13). 

 

O fato é que ao longo desses anos, o Brasil recuperou os vultosos superávits de 

sua balança comercial, e muito responsável para isso, foi o setor do agronegócio. O 

país é atualmente, a maior potência mundial do agronegócio, o que coloca o Brasil em 

uma posição favorável de competitividade. As grandes reservas cambiais que o país 

possui nos EUA, que o torna dessa forma em uma forte economia mundial munida de 

credibilidade, são 100% de origem no agronegócio, conclui Soares (2007).  
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Vale considerar aqui também, que a aplicação dessa lei está inserida num círculo 

vicioso. Quanto mais dinheiro o Brasil possui no exterior, mais a nossa economia fica 

fortalecida e mais nossa moeda fica valorizada, desvalorizando assim o dólar frente ao 

real. Como a grande parte das exportações brasileiras, assim como as gaúchas, são 

commodities, que tem seus preços fixados em dólar, os produtores de bens agrícolas 

acabam “sucumbidos” pelo seu sucesso, ou seja, o produtor exporta, recebendo em 

reais, o que faz com que ele receba menos pelo seu produto. Porém, é essa 

valorização do real que mantém o país como um forte competidor mundial nos produtos 

do agronegócio.  

Em resumo a tudo isso, apresentou-se aqui o que poderia vir a ser o começo da 

redefinição da estrutura da pauta de exportação do Rio Grande do Sul. Um incentivo 

forte a determinados tipos de produtos exportados que ocorreu com a Lei Kandir, teria 

dado às exportações gaúchas um incentivo extra à reprimarização da pauta. Além de 

um cenário de crescimento econômico mundial, grandes demandas por bens básicos, 

devido à forte entrada no comércio rio-grandense de países asiáticos como a China, 

essa lei teria corroborado para haver um caminho facilitado na condução desse 

aumento de exportação de bens primários. 
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4 ANÁLISE DA PAUTA DE EXPORTAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL NO PERÍODO 

2000-2010 

 

O resultado da balança comercial é uma medida síntese que avalia a 

performance da inserção comercial dos bens e serviços produzidos por um determinado 

país ou região. A balança comercial do Rio Grande do Sul apresentou superávit nos 

últimos anos, fechando 2010 com um saldo de US$ 2,1 bilhões. Porém, para se avaliar 

o modo de inserção comercial, faz-se necessário uma análise mais apurada, e para tal, 

a utilização dos dados referentes à pauta de exportação se torna um bom método. A 

pauta exportadora do Rio Grande do Sul fornece a estrutura das atividades de comércio 

exterior do Estado, e ao analisá-la, pode-se verificar a forma com que ocorreram as 

mudanças nas exportações gaúchas na última década, meta do presente trabalho.  

 A atividade exportadora do RS vem apresentando crescimento no período 

recente. Esse crescimento pode ser medido através dos valores das vendas, que estão 

em ritmo acelerado desde o início dos anos 2000, onde se desencadeou um forte 

aumento no ciclo econômico mundial, no qual o Brasil e o RS se inseriram de forma 

bastante proveitosa. Os números demonstram que esse crescimento foi detectado nas 

diversas perspectivas em que a pauta de exportação pode ser analisada, e tal fato é 

objetivo de análise neste capítulo. 

Muitos fatores colaboraram para a estrutura que resultou ao final da década de 

2000 na pauta do RS, e o capítulo 3 trouxe as principais considerações sobre tal. Esses 

fatores apresentados, juntamente com a situação econômica do Estado para a época, 

ditaram o rumo das nossas exportações. Primeiramente, será analisada a estrutura das 

vendas externas referentes ao fator agregado que elas envolvem. Para uma melhor 

observação, a seguir serão analisadas as mudanças dos principais capítulos e 

produtos. E por fim, será visto como se deu a modificação dos destinos das vendas 

gaúchas nos referidos anos. 
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 4.1 ANÁLISE POR FATOR AGREGADO EXPORTADO  

 

 A divisão da pauta de exportação por classes de produto nos permite visualizar 

de uma maneira mais desagregada a "qualidade" das exportações gaúchas, mesmo 

tendo ainda um caráter abrangente. 

             O agrupamento dos produtos em três grandes grupos (básicos, 

semimanufaturados e manufaturados), leva em conta a quantidade de transformação 

que a mercadoria sofreu durante o seu processo produtivo. Assim, seguem-se as 

definições: 

a) produtos básicos: são aqueles produtos que possuem baixo valor 

agregado, normalmente são intensivos em mão de obra, onde sofrem 

poucas transformações. Exemplo: grãos de soja; 

b) produtos semimanufaturados: são produtos que passaram por alguma 

transformação. Exemplo: suco de laranja concentrado; 

c) produtos manufaturados: produtos que normalmente possuem maior 

tecnologia, com um alto valor agregado. Exemplo: automóvel. 

 

           O gráfico abaixo resume a participação das três classes supracitadas, nas 

exportações gaúchas para os anos de 2001-2010. 

 

 
 

Gráfico 5 – Participação (%) por classe de produto na pauta de exportação do RS. 
               Fonte: Elaboração própria com base em dados da CONCEX (2011). 
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Assim, diante das considerações anteriores, analisa-se os dados do comércio 

internacional do Estado em 2001-2010 para os diferentes níveis de valor agregado. Os  

produtos considerados básicos tiveram sua participação elevada de 35% em 2001 para 

45% em 2010, conforme o gráfico 5. Nos primeiros anos da análise, os produtos 

básicos importantes da pauta exportadora do Estado, como fumo, soja em grão e 

carnes, encontravam-se com os preços em baixa, não alavancando de forma rápida 

sua participação na pauta, embora tivessem demonstrado algum aumento nos volumes 

embarcados. Porém, sua participação foi ganhando força. Nos períodos finais, pode-se 

atribuir essa alta participação dos produtos básicos, dentre outras coisas, ao expressivo 

crescimento dos preços das commodities agrícolas decorrente da expansão econômica 

internacional. 

Este crescimento da representatividade ocorreu de modo contínuo, porém com 

uma forte queda no ano de 2005, onde os produtos básicos sofreram um decréscimo 

nas suas exportações, devido principalmente à retração das vendas da soja, com uma 

diminuição do valor exportado da soja em grão e da torta de soja. Além da estiagem, as 

exportações de soja e derivados também foram afetadas pela queda de seus preços 

externos, em parte devido ao aumento de sua produção nos Estados Unidos e na 

Argentina, principais concorrentes do Brasil.  

 Já os produtos semimanufaturados mantiveram uma taxa estável de participação 

nas exportações totais do Rio Grande do Sul, sofrendo uma pequena queda nos últimos 

anos do período analisado, fechando em 9% no ano de 2010. O ápice de sua 

participação na pauta foi em 2002, quando resultou em 13%. 

  Os bens manufaturados são aqueles que demostraram um movimento contrário 

em relação aos outros dois já apresentados. Eles diminuíram a participação nas vendas 

durante o período em questão, passando de 54% em 2001 para 46% em 2010, e 

contando ao longo desse trajeto, com constantes mudanças em suas taxas 

participativas. À essa diminuição, considera-se o fato da elevação do preço das 

commodities, o que por sua vez, incrementou seu valor exportado e, 

consequentemente, a participação dos produtos básicos na pauta. Em relação aos 

produtos com maior diminuição nas vendas, essa diminuição na representatividade dos 

produtos intensivos em trabalho deveu-se, principalmente, à queda da participação das 
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receitas com calçados de couro natural. Segundo Bello, Teruchkin e Garcia (2010), o 

calçado gaúcho foi perdendo mercado internacional, principalmente, para a China, e 

mais tarde, para o Vietnã e outros países cujo custo da mão de obra era muito inferior 

àquele no Estado. Para tentar buscar o mercado que estava sendo perdido, os 

calçadistas gaúchos passaram a investir na diferenciação de seus produtos, e assim 

elevaram o preço médio de suas mercadorias, o que compensou a diminuição das 

quantidades embarcadas momentaneamente, porém, não resolvendo o problema no 

longo prazo. 

Mediante a análise feita acima, pode-se relacionar o atual panorama da pauta de 

exportação do RS com uma das teorias de base para o presente trabalho, qual seja, de 

Raul Prebisch (1949). Os bens exportados pelo Estado estão em meio a uma tendência 

de primarização, ou seja o RS apresentou um aumento da participação nas 

exportações de bens primários no período 2000-2010, simultaneamente à uma 

diminuição na participação dos manufaturados. Desde os primeiros anos do período, as 

taxas de produtos básicos apresentam grandes participações (com uma redução para o 

ano de 2005, quando ocorre uma forte estiagem no Estado, mas que se recupera já no 

ano seguinte), e incorre em taxas ainda maiores para os últimos quatro anos do 

período. O que se depreende disso, é que a participação dos produtos com maior valor 

agregado está diminuindo, o que segundo Prebisch (1949), faz aumentar o fosso entre 

a economia em desenvolvimento que se apresenta nos casos brasileiro e rio-grandense 

como um todo, e às economias desenvolvidas, apesar de estas não serem 

exclusividades de destino das vendas gaúchas. O RS teria assim caído em algo do tipo 

que Prebisch diz ser a “deterioração dos termos de troca”, exportando relativamente 

mais produtos básicos (pouco ou nenhum valor agregado) do que manufaturados, 

tendo que buscá-los no exterior via importação. Porém, não é pertinente neste trabalho 

analisar as importações do Estado para verificar essa proposição por completo.  

 

4.2 ANÁLISE POR PRODUTOS  

 

 Ao longo da última década pode-se verificar grandes mudanças no percentual 

das participações dos produtos no total da pauta exportadora. Produtos que eram 

destaque no começo do período da nossa análise, em 2000, perderam 
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representatividade ao longo desta última década, enquanto, outros, cresceram sua 

participação. 

Abaixo, apresenta-se a relação dos produtos exportados pelo Estado, por 

capítulos, de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)6. Os dados 

capturados dos sistemas de pesquisa foram organizados para que a análise abrange-se 

toda a década de 2000, porém fez-se necessário a discriminação de anos específicos 

para uma visão mais aprofundada, assim sendo, os anos de 2000, 2005, e 2010 foram 

selecionados para guiar as considerações que se seguem aos gráficos e tabelas em 

todo o presente capítulo. Estes tem por base para fins de classificação dos valores, os 

dados de 2010. 

 
 

Tabela 3 – Principais capítulos exportados pelo RS em 2000, 2005 e 2010. 

Capítulos NCM 
US$ Mil 

2010 2005 2000 

Carnes e miudezas, comestíveis 1.954.110 1.257.396 277.692 
Fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados 1.815.516 1.457.036 722.245 
Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos;etc 1.786.506 110.264 267.317 
Plásticos e suas obras 1.040.536 676.944 863.889 
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres; Suas partes 
e acessórios 

977.590 1.037.066 256.544 

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos 
mecânicos e suas partes 

971.150 816.584 362.557 

Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados 
para animais 

865.480 297.591 208.316 

Calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes 833.550 1.363.541 1.322.704 
Peles, exceto a peleteria (peles com pêlo), e couros 463.470 424.252 280.591 
Combustíveis minerais, óleos Minerais e produtos da sua destilação;etc 461.270 131.642 5.882 

        
Subtotal 11.169.184 7.572.323 4.567.741 

    Outros Capítulos 4.213.261 2.881.361 1.212.200 

    Total Geral 15.382.445 10.453.684 5.779.941 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados Brasil (2010). 

 

De acordo com a tabela acima, que deixa claro o grande aumento do fluxo de 

comércio externo do Rio Grande do Sul (em relação às exportações), onde os valores 

exportados em dólares cresceram substancialmente ao longo dos últimos anos, pode-

se observar a mudança relativa dos capítulos da pauta exportadora do Estado. 

                                                           
6
 A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) foi adotada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio (MDIC) em 1996, em troca da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM), a fim de 
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Destaca-se também, a forte concentração das exportações; em uma pauta que contém 

99 capítulos (incluindo as operações especiais denominadas no capítulo 99), as vendas 

apresentam forte concentração em 10 capítulos principais, que representaram para os 

anos de 2000, 2005 e 2010, respectivamente, os valores de 79,0%, 72,4% e 72,6% dos 

totais exportados pelo Estado.  

Dentre os capítulos apresentados, o capítulo de Carnes e miudezas, comestíveis 

foi o que apresentou maior crescimento dentro da década 2000-2010. De uma 

participação de aproximadamente 4,80% em 2000 na pauta total, alcançou em 2010 

uma representatividade em torno de 12,70%; fazem parte deste capítulo os 

subcapítulos de carnes e miudezas de animais de variadas espécies; frescas, 

refrigeradas ou congeladas. O outro capítulo que também apresentou destaque, foi o de 

Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; etc., representando 

4,6% em 2000 e aumentando este valor para 13,6% em 2010; deste capítulo fazem 

parte os mais diversos tipos de sementes, frutos e plantas, e seus derivados. O capítulo 

de Fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados estiveram acima de 11% de 

participação nos totais exportados nos três anos de análise, confirmando a sua 

importância na pauta exportadora gaúcha. Desse capítulo fazem parte charutos, 

cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou de seus sucedâneos; extratos e molhos de tabaco 

e; outros produtos e desperdícios de tabaco não manufaturado. 

Dentre os dez principais capítulos da pauta apresentados, o único que 

apresentou queda nos valores exportados foi o de Calçados, polainas e artefatos 

semelhantes, e suas partes; registrando valores de aproximadamente US$1,3 bilhões 

em 2000, contribuiu em 2010 com US$ 833 milhões, perdendo seu destaque de líder ao 

início da década. As principais razões para tal, referem-se ao exposto no ponto 4.1. 

Esses aumentos e decréscimos relativos estão diretamente ligados ao 

crescimento e destaque nas exportações de alguns determinados produtos que formam 

esses abrangentes capítulos. Com isso, apresenta-se as tabelas individuais para esses 

anos, com uma visão mais detalhada, a nível mais desagregado da pauta de 

exportação. 

                                                                                                                                                                                            
facilitar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior, assim como, para identificar a natureza 
das mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional. 
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 4.2.1 Ao início da década 

 

Ao início da década, os vinte produtos mais representativos, formavam quase 

60% das vendas do Estado, demostrando a tendência de uma concentração que se 

seguiria por toda a década. O volume de vendas passava a aumentar seus números no 

início desse período, ao primeiro ano da volta do câmbio flutuante no país, onde o 

Brasil e o Rio Grande do Sul aumentaram sua inserção no comércio mundial. 

      
Tabela 4 – Principais produtos exportados pelo RS em 2000 (em milhões). 

N º Produtos      2000 Part.% 

1 Outros calcados de couro natural 905.599.566 15,67 

2 Fumo n/manuf,total/parc,destal,fls,secas,etc,virginia 520.642.859 9,01 

3 Outros graos de soja,mesmo triturados 264.816.726 4,58 

4 Outros calcados de couro natural,cobrindo o tornozelo 204.740.118 3,54 

5 Bagacos e outs,residuos solidos,da extr,do oleo de soja 200.487.211 3,47 

6 Outros polietilenos s/carga,d>=0,94,em formas primarias 128.016.108 2,21 

7 Pasta quim,madeira de n/conif,a soda/sulfato,semi/branq 123.637.434 2,14 

8 Fumo n/manuf,total/parc,destal,fls,secas,tipo "burley" 115.877.928 2,00 

9 Couro/pele bovina,prepar,apos curtim,plena flor,c/acab, 105.639.603 1,83 

10 Carnes de galos/galinhas,n/cortadas em pedacos,congel, 95.764.212 1,66 

11 Pedacos e miudezas,comest,de galos/galinhas,congelados 88.559.840 1,53 

12 Carrocarias p/veic,automov,transp>=10pessoas ou p/carga 85.823.779 1,48 

13 Polietileno sem carga,densidade<0,94,em forma primaria 85.749.535 1,48 

14 Oleo de soja,em bruto,mesmo degomado 79.579.022 1,38 

15 Outros motores diesel/semidiesel,p/veic,do cap,87 73.336.815 1,27 

16 Outros calcados de borracha ou plastico 67.390.934 1,17 

17 Couro/pele,inteiro/meio,de bovino,"wet blue",div,c/flor 67.042.035 1,16 

18 Benzeno 64.082.857 1,11 

19 Consumo de bordo - combustiveis e lubrif,p/embarcacoes 63.049.597 1,09 

20 Polietileno linear,densidade<0,94,em forma primaria 59.853.485 1,04 

 
Total 20 maiores 3.399.689.664 58,82 

Outros 2.380.252.064 41,18 

Total geral 5.779.941.728 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados Brasil (2000). 

 

De acordo com a tabela acima, no começo da década, os produtos de calçados, 

os Outros calçados de couro natural, lideravam as vendas do Estado. Computavam 

uma grande participação, com 15,67% das vendas totais. Eles mantiveram a liderança 
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da pauta até o ano de 2002, onde os grãos de soja assumiram essa posição. Os 

calçados, que historicamente, sempre estiveram à frente da economia gaúcha, 

passaram a representar menos nos anos que se seguiram, motivos explicados na 

seção 4.1 do presente trabalho. 

Os produtos de fumo não manufaturados contemplaram grande destaque para o 

ano de 2000, assim como ocorreria nos anos seguintes. São exportados pelo Estado 

basicamente, fumos não manufaturados em sua maioria em folhas secas tipo virgínia. 

Os produtos do complexo da soja, que mais tarde viriam a ter uma grande 

representatividade na pauta, já ocupavam boas posições. Outros grãos de soja, mesmo 

triturados, tiveram vendas no valor de aproximadamente US$264 milhões, respondendo 

por 4,58% do total. O óleo de soja vendeu US$79 milhões, ficando com 1,39% do total. 

Produtos esses, que estão presentes nos capítulos Sementes e frutos oleaginosos; 

grãos, sementes e frutos diversos, etc. e Resíduos e desperdícios das indústrias 

alimentares; alimentos preparados para animais, para citar os que se encontram dentro 

dos 10 capítulos apresentados na tabela 3. 

 

 4.2.2 Para o ano de 2005 

       

Os vinte principais produtos da pauta para 2005 representaram 54,5% do total. 

Os produtos de fumo não manufaturado e de calçados continuam tendo grande 

representatividade, diferente do que ocorre com os produtos de soja.  

 

Tabela 5 – Principais produtos exportados pelo RS em 2005 (em milhões). 

   N º Produtos     2005 Part.% 

1 Fumo n/manuf,total/parc,destal,fls,secas,etc,   1.133.156.505 10,84 

2 Outros calcados de couro natural   836.601.834 8,00 

3 Pedacos e miudezas,comest,de galos/galinhas,c   528.485.508 5,06 

4 Outros tratores   384.658.371 3,68 

5 Bagacos e outs,residuos solidos,da extr,do ol   284.326.107 2,72 

6 Carnes de galos/galinhas,n/cortadas em pedaco   276.521.687 2,65 

7 Outras carnes de suino,congeladas   234.639.724 2,24 

8 Carrocarias p/veic,automov,transp>=10pessoas    217.949.955 2,08 

9 Outros polietilenos s/carga,d>=0,94,em formas   205.908.313 1,97 

10 Fumo n/manuf,total/parc,destal,fls,secas,tipo   203.777.239 1,95 

 
  

Continua 
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Continuação 

11 Outros calcados de couro natural,cobrindo o t   190.271.040 1,82 

12 Oleo de soja,em bruto,mesmo degomado   186.769.609 1,79 

13 Outras partes e acess,p/tratores e veiculos a   180.131.811 1,72 

14 Consumo de bordo - combustiveis e lubrif,p/em   135.104.936 1,29 

15 Benzeno   125.768.498 1,20 

16 Polietileno sem carga,densidade<0,94,em forma   124.202.500 1,19 

17 Polietileno linear,densidade<0,94,em forma pr   123.799.827 1,18 

18 Outras maquinas e aparelhos p/colheita   115.085.540 1,10 

19 Pasta quim,madeira de n/conif,a soda/sulfato,   112.169.977 1,07 

20 Outros graos de soja,mesmo triturados   107.465.996 1,03 

   
 

Total 20 maiores 5.706.794.977 54,58 

Outros 4.746.889.385 45,42 

Total geral 10.453.684.362 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados Brasil (2005). 

 

O que mais chama atenção para este ano, não é a continuidade de liderança dos 

produtos de fumo e calçados, mas sim, a forte queda dos produtos de soja, em 

especial, dos grãos de soja. Em 2005, o Rio Grande do Sul passou por uma grande 

quebra na safra de soja, devido à severa estiagem que ocorreu no Estado, a pior dos 

últimos 45 anos. Segundo dados da Empresa de assistência técnica e extensão rural 

(Emater), em 2006, o Estado registrou uma colheita de 59% a menos em relação à do 

ano anterior, 2004; teria havido uma queda de produtividade de aproximadamente 2007 

quilos por hectare, para 558 quilos. Isso, aliado à queda das cotações dos produtos no 

mercado internacional, fez diminuir o total exportado desse complexo, deixando os bens 

classificados em Outros grãos de soja, mesmo triturados em último lugar da nossa 

tabela de análise dos vinte principais produtos, com uma participação ínfima de 1,03%. 

        

4.2.3 Ao final da década 

 

Com a tabela dos dados de 2010 exposta abaixo, podemos identificar o rumo 

que a nossa atividade exportadora tomou ao longo da última década. A partir dos 

últimos anos do período de análise, já ficava claro que a nossa pauta estava tendo 

maiores valores de exportação nos produtos de carnes e miudezas, fumo, e de soja; os 

bens que compõem de forma destacada os três principais capítulos da pauta em 2010. 
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 Tabela 6 – Principais produtos exportados pelo RS em 2010 (em milhões). 

    N º Produtos        2010        Part.% 

1 Outros graos de soja,mesmo triturados   1.781.526.452 11,58 

2 Fumo n/manuf,total/parc,destal,fls,secas,etc,   1.431.762.603 9,31 

3 Bagacos e outs,residuos solidos,da extr,do ol   834.099.957 5,42 

4 Carnes de galos/galinhas,n/cortadas em pedaco   668.722.016 4,35 

5 Pedacos e miudezas,comest,de galos/galinhas,c   521.263.648 3,39 

6 Outras carnes de suino,congeladas   459.097.517 2,98 

7        Outs,calçads,sol,ext,borr,/plást,couro/nat   396.572.780 2,58 

8 Oleo de soja,em bruto,mesmo degomado   377.847.331 2,46 

9 Outros tratores   319.970.620 2,08 

10 "Gasoleo" (oleo diesel)   316.776.278 2,06 

11 Polietileno linear,densidade<0,94,em forma pr   256.672.874 1,67 

12 Outros polietilenos s/carga,d>=0,94,em formas   246.744.798 1,60 

13 Carrocarias p/veic,automov,transp>=10pessoas    227.076.775 1,48 

14 Fumo n/manuf,total/parc,destal,fls,secas,tipo   212.964.203 1,38 

15 Outras partes e acess,p/tratores e veiculos a   187.578.245 1,22 

16 Pasta quim,madeira de n/conif,a soda/sulfato,   179.415.388 1,17 

17 Ceifeiras-debulhadoras   171.891.429 1,12 

18 Polietileno sem carga,densidade<0,94,em forma   171.662.061 1,12 

19 Outs,eteres aciclicos e seus derivados haloge   156.618.570 1,02 

20 Polipropileno sem carga,em forma primaria   128.180.132 0,83 

 
   

Total 20 maiores 9.046.443.677 58,82 

Outros 6.336.002.151 41,18 

Total geral 15.382.445.828 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados Brasil (2010). 

 

Com isso, podemos fazer um balanço geral de evolução na última década para 

os principais produtos de discussão. Ao observar a tabela acima, vemos que nossa 

pauta está então concentrada em alguns poucos produtos. Apenas três tipos de 

produtos (os primeiros três da tabela 6), representam juntos, aproximadamente 26% 

das nossas vendas; nota-se que a participação dos demais especificados vai caindo de 

forma expressiva, chegando a menos de 1% no item de número 20 da tabela acima. 

Dentro desta nova estrutura da pauta, mas já esperada, visto o que vinha 

ocorrendo nos últimos anos (ver Anexo A, B e C), o complexo da soja chama mais 

atenção para análise. Segundo Bello, Teruchkin e Garcia (2010), este, passou por 

transformações dentro de seus próprios produtos do complexo; o farelo caiu muito em 
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termos relativos, o óleo caiu um pouco e o grão ganhou uma boa participação relativa. 

Assim, de um modo geral observou-se uma “primarização” de produtos, tendo em vista 

que o farelo e o óleo levam algum grau de trabalho agregado, e o grão bruto não. 

Depois de tempos de crise enfrentados pelas produções de soja, o item de Grãos de 

soja, mesmo triturados passa a ocupar a liderança da pauta, desde 2007, fechando 

2010 com 11,58% das vendas totais ao exterior, a segunda maior participação que já 

teve até então na pauta exportadora, atrás apenas do ano de 2009, onde alcançou o 

valor de 12,69% (ver anexo A). 

O outro produto de destaque, fumo não manufaturado, manteve sua participação 

relativa praticamente inalterada ao longo dos anos analisados. Em valores, teve um 

crescimento de aproximadamente 158,40%, considerando os dois tipos apresentados 

na tabela ( tipo virgínia e tipo burley, ítens 2 e 14 da tabela 6; 2 e 8 da tabela 4).  

Destaque de crescimento para carnes de aves; frango basicamente, e de carne 

suína. Essa participação relativa foi evoluindo, chegando a 4,35% em 2010, para as de 

frango, e de 2,98% para as de suínos. 

 

4.3 ANÁLISE POR DESTINO  

 

  A distribuição geográfica das exportações gaúchas passou por mudanças 

significativas ao longo dos últimos anos. Mercados tradicionais, como Estados Unidos e 

União Europeia reduziram sua participação no destino das exportações do Estado, 

enquanto percebeu-se um acréscimo na representatividade das vendas para o 

Mercosul, ALADI (exclusive Mercosul), Ásia e Oriente Médio. Enquanto os principais 

países europeus, como Alemanha, Reino Unido, Itália, Países Baixos, Espanha e 

França, diminuíram sua parcela nas exportações gaúchas, as vendas para China, 

Rússia, Arábia Saudita e África do Sul aumentaram consideravelmente. Seja por 

estratégias empresariais, pelo crescimento dessas economias e/ou pelo aproveitamento 

das oportunidades comerciais no plano internacional. 

  Segundo Bello e Teruchkin (2006), essa mudança retrata uma adaptação das 

exportações gaúchas às tendências do comércio mundial, onde as vendas para 

destinos não tradicionais registraram significativas taxas de crescimento, sendo a China 
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o caso mais marcante. Com isso, a queda da participação dos Estados Unidos e da 

União Europeia na pauta foi compensada pela diversificação de parceiros. 

  Abaixo, as tabelas 7, 8 e 9 mostram os dados dos principais blocos de destino 

das exportações gaúchas englobando o nosso período de análise. 

 Tabela 7 – Exportações do RS para os principais blocos em 2000 (em milhões). 

                   N º Bloco 2000     Part.% 

                     1 Mercado Comum do Sul - Mercosul  1.470.075.282 25,43 

2 União Europeia - UE 636.421.809 11,01 

3 África (exclusive Oriente Médio)  630.762.994 10,91 

4 Estados unidos (inclusive Porto Rico)  468.787.188 8,11 

5 Ásia (exclusive Oriente Médio)  248.570.648 4,30 

6 Demais blocos  2.325.323.807 40,23 

Fonte: Elaboração própria com base em dados Brasil (2000).   
 

 

Tabela 8 – Exportações do RS para os principais blocos em 2005 (em milhões). 

                   N º Bloco 2005     Part.% 

1 Estados unidos (inclusive Porto Rico)  1.933.650.034 18,50 

2 União Europeia - UE  1.922.060.827 18,39 

3 Ásia (exclusive Oriente Médio)  1.630.094.900 15,59 

4 Mercado Comum do Sul - Mercosul  1.457.980.977 13,95 

5 Aladi (exclusive Mercosul)  1.175.031.264 11,24 

6 Demais blocos   2.334.866.360 22,34 

Fonte: Elaboração própria com base em dados Brasil (2005).   

 Tabela 9 – Exportações do RS para os principais blocos em 2010 (em milhões). 

                   N º Bloco 2010     Part.% 

1 Ásia (exclusive Oriente Médio)  3.850.557.956 25,03 

2 União Europeia - UE  3.084.569.247 20,05 

3 Mercado comum do sul - Mercosul  2.644.670.701 17,19 

4 Aladi (exclusive Mercosul)  1.436.161.976 9,34 

5 África (exclusive Oriente Médio)  861.028.881 5,60 

6 Demais blocos   3.505.457.067 22,79 

Fonte: Elaboração própria com base em dados Brasil (2010). 
   

Para ter-se uma análise mais desagregada, a tabela seguinte vai mostrar os 

valores e participações dos 20 principais países importadores das mercadorias do Rio 

Grande do Sul. 
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Tabela 10 – Destino das exportações do RS para os anos de 2000, 2005 e 2010. 

        N º Países 2010 Part.% 2005  Part.% 2000 Part.% 

1 China  2.394.156.150 15,56 527.493.634 5,05 249.071.675 4,31 
2 Argentina  1.681.913.317 10,93 1.065.514.101 10,19 661.089.750 11,44 
3 Estados Unidos  1.224.229.285 7,96 1.903.631.348 18,21 1.575.555.377 27,26 
4 Paraguai  618.661.504 4,02 203.736.748 1,95 146.902.450 2,54 
5 Holanda 600.006.002 3,90 246.545.800 2,36 170.066.047 2,94 
6 Bélgica  575.023.872 3,74 211.338.974 2,02 103.921.965 1,80 
7 Rússia 548.277.148 3,56 302.986.081 2,90 28.941.420 0,50 
8 Alemanha  456.358.907 2,97 356.861.642 3,41 193.775.697 3,35 
9 Chile  362.270.109 2,36 413.066.583 3,95 139.075.250 2,41 

10 Uruguai  344.095.880 2,24 188.730.128 1,81 189.001.033 3,27 
11 Espanha  302.419.967 1,97 189.578.313 1,81 154.855.027 2,68 
12 Reino Unido  298.107.151 1,94 337.896.406 3,23 210.498.110 3,64 
13 Arabia Saudita  252.450.050 1,64 142.251.063 1,36 46.364.793 0,80 
14 Hong Kong  251.383.279 1,63 203.666.749 1,95 103.622.845 1,79 
15 México  250.343.284 1,63 283.400.169 2,71 198.909.873 3,44 
16 Coréia do Sul  249.412.707 1,62 110.250.843 1,05 47.817.538 0,83 
17 Itália  242.757.594 1,58 216.686.638 2,07 206.604.404 3,57 
18 Venezuela  241.392.041 1,57 153.196.657 1,47 45.587.405 0,79 
19 Japão  223.096.345 1,45 233.545.876 2,23 151.161.319 2,62 
20 África do Sul  195.076.949 1,27 232.040.598 2,22 42.449.997 0,73 

                
           Total 20 Maiores 11.311.431.541 73,54 7.522.418.351 71,95 4.665.271.975 80,71 

     Outros 4.071.014.287 26,46 2.931.266.011 28,05 1.114.669.753 19,29 
      Total Geral 15.382.445.828 100,00 10.453.684.362 100,00 5.779.941.728 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados Brasil (2000, 2005 e 2010). 

 

Com isso, pode-se observar as mudanças quantitativas que ocorreram. Agora, 

passa-se a analisar de uma forma mais qualitativa essas mudanças para cada um dos 

principais blocos de parceria comercial do Estado nos últimos anos. 

 

4.3.1 Mercosul 

 

Observa-se uma queda considerável da participação do grupo do Mercosul na 

última década. Esse bloco é constituído pelo Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai7, e 

em 2000 ocupava o principal destino das exportações do Estado, com 25,43%; em 

2005, 13,95%; e em 2010, representou 17,19%, caindo para a terceira colocação. De 

acordo com Bello, Teruchkin e Garcia (2010), a queda da importância relativa do 

Mercosul na situação estudada traz como sendo alguns dos fatores explicativos, a 

                                                           
7
 Em sua formação original, o Mercosul era composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Com a 
remoção de Fernando Lugo da presidência do Paraguai, o país foi temporariamente suspenso do bloco. 
Em meio a isso, a Venezuela assume um lugar no bloco, em 31 de julho de 2012. 
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desvalorização cambial brasileira no início de 1999, a crise econômico-financeira da 

Argentina, a qual se agravou a partir de 2000 e eliminou a paridade peso-dólar no 

começo de 2002; e a recessão no Uruguai, tornando os anos de 1999-2003 em um 

período crítico para o bloco. Toda essa situação foi acompanhada por uma alteração na 

composição das exportações, as quais caracterizam-se, principalmente, por serem de 

produtos manufaturados. As vendas de Óleos de petróleo não brutos aumentaram sua 

participação, transformando-se no segundo produto mais exportado no período 2004-

2008, logo após os Polímeros de etileno, os quais sempre tiveram destaque de vendas 

para esse bloco. Em relação aos calçados (de borracha ou plástico e de couro natural), 

houve uma perda significativa, muito devido à queda nas vendas para a Argentina 

(principal parceiro comercial do Estado dentro do bloco), decorrente do estabelecimento 

de fábricas de empresas calçadistas gaúchas naquele país. Durante o período houve 

mudança também, na participação das máquinas e aparelhos para colheita, tratores e 

carnes de frango, os quais aumentaram sua taxa participativa. 

Dentre os países desse bloco, a Argentina ocupa o lugar de principal parceiro 

comercial, sustentando sua posição de segundo principal país de destino das 

exportações rio-grandenses durante quase toda a última década. Em 2010, o Rio 

Grande do Sul exportou o equivalente à US$1,6 bilhões para a Argentina. Os três 

principais produtos, por ordem de valor, foram os classificados como: Gasoleo (óleo 

diesel); Outros polietilenos sem carga, em formas primárias; e Outros tratores; 

correspondendo, juntos, por aproximadamente 18% dos produtos destinados àquele 

país. 

 

4.3.2 Estados Unidos  

 

Para os Estados Unidos, nota-se uma redução na representatividade na parcela  

das vendas externas do Rio Grande do Sul, caindo de uma importante 

representatividade de 27,26% em 2000 para 7,96% em 2010, de acordo com a tabela 

10. Durante os últimos anos, incluindo o período de nossa análise, o calçado de couro 

foi o produto mais exportado pelo Estado para esse país, porém, passou a apresentar 

queda ao longo dos últimos vinte anos. Isso relacionou-se  à grande concorrência dos 
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países asiáticos, em especial da China, aliado à forte valorização do real em relação ao 

dólar desde 2004, a qual retirou competitividade dos produtos gaúchos nesse mercado, 

em particular dos intensivos em mão de obra. Nesses anos analisados, conforme Bello, 

Teruchkin e Garcia (2010), também se destacaram nas vendas do RS para os EUA, 

pelo seu valor: tabaco não manufaturado, armas de fogo, couros e peles curtidos ou 

crust e partes e acessórios de automóveis. Destaque também para os produtos 

químicos orgânicos, como os hidrocarbonetos cíclicos (benzeno, tolueno, estireno, etc.). 

Cabe salientar uma particularidade das vendas ao EUA, qual seja que, em 2008 houve 

uma elevação do valor de vendas RS – EUA devido à exportação de uma plataforma 

marítima montada em Rio Grande. 

Para o ano de 2010, os Estados Unidos receberam do Estado produtos 

equivalentes à US$1,22 bilhões, valor abaixo dos US$1,57 bilhões obtidos em 2000 e 

US$1,90 bilhões em 2005. Para o último ano da análise, os produtos mais exportados 

foram: produtos de fumo não manufaturado do tipo virgínia, armas de fogo e produtos 

de calçados de plástico e/ou couro, correspondendo juntos à 24,1% das vendas totais, 

conforme dados da CONCEX (2011). 

 

4.3.3 União Europeia 

 

  A parceria comercial RS-União Europeia apresentou crescimento nos últimos 

anos, cresceu de um patamar de 11,01% em 2000 para 20,05% em 2010, um aumento 

de 9,04 pontos percentuais em dez anos, mantendo-se na segunda posição dos 

principais destinos. Os principais países importadores dos produtos gaúchos da União 

Europeia (que estão dentro do grupo dos vinte principais destinos, tabela 10) são: 

Holanda, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, Espanha e Itália, que, juntos, diminuíram 

sua representatividade nas exportações gaúchas de 17,98% no ano de 2000 para 

16,10% em 2010. Porém, diferentemente dos Estados Unidos, nas exportações para 

esse bloco se destacaram as vendas de commodities agrícolas, com destaque para a 

soja e seus derivados. Os principais produtos exportados pelo RS no período para esse 

bloco foram: tabaco não manufaturado, torta (bagaço) de soja, calçados de couro 

natural, soja em grão, couros e peles curtidos ou crust, carnes e miudezas de frango.  
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Em 2010, se destacaram nas vendas para esse bloco, Alemanha e Bélgica, 

como os principais destinos. Destaque para as vendas de produtos de fumo não 

manufaturado para a Alemanha, representado em torno de 21,53%, e partes de 

calçados, com 11,56% das vendas totais para este país. Para a Bélgica, destacaram-se 

os produtos de fumo não manufaturados do tipo virgínia e burley, com 

aproximadamente 70% das exportações para a Bélgica, o que deixa claro a forte 

concentração nas vendas para este país. 

           

4.3.4 ALADI 

 

O bloco econômico do ALADI é composto por 12 países, quais sejam: Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e 

Venezuela. Os dados apresentados nas tabelas de referência 7, 8 e 9 excluem dos 

dados do ALADI os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai)8. As 

exportações do Rio Grande do Sul para o ALADI apresentaram valores crescentes nos 

últimos anos. Não estando entre os cinco principais destinos das exportações no início 

dos anos 2000, fechou a década, correspondendo à 9,34%, ficando na quarta  

colocação do ranking. Para tal comércio, o Estado conta com o favorecimento da 

aproximação geográfica e acordos preferenciais, sendo a pauta de exportação para a 

região composta principalmente de produtos manufaturados. Destacaram-se nos 

últimos anos, as vendas de carroçarias para os veículos automóveis, os tratores e os 

polímeros de etileno em formas primárias, de acordo com Bello, Teruchkin e Garcia 

(2010). Assim, percebe-se a importância do aprofundamento dos acordos comerciais 

com esse bloco, pois são exportados produtos manufaturados de maior valor agregado, 

ponto diferencial do sucesso para a balança comercial do Estado. Nesse bloco, 

excluindo-se os países que compõem o bloco já analisado no item 4.3.1, o Mercosul, os 

países que mais se destacaram para o comércio exterior rio-grandense na última 

década, foram: Chile, México e Venezuela. Juntos esses três países representaram em 

torno de 5,5% do total dos vinte principais destinos de vendas no ano de 2010.  

                                                           
8
 Para os anos referentes aos dados, o Paraguai pertencia ao bloco e a Venezuela ainda estava em 
processo de entrada. 
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4.3.5 Ásia 

 

As exportações gaúchas para a Ásia (exclusive Oriente Médio) elevaram-se 

substancialmente, passando de vendas no valor de aproximadamente US$ 250 milhões 

em 2000, para US$ 3,8 bilhões em 2010, saindo de uma quinta posição no ranking dos 

principais destinos, para ocupar a dianteira, respondendo por 25% das exportações 

totais do Estado. Esta contemplável performance para o referido Continente, muito 

deveu-se à evolução da economia chinesa ao longo dos últimos anos, resultando em 

um forte crescimento de suas importações, principalmente de commodities, bens nos 

quais o RS possui grande produção. Assim, o mercado asiático absorveu uma parcela 

importante de bens agrícolas e agroindustriais vendidos pelo Estado, com destaque 

para o complexo da soja (grão, torta e óleo), o tabaco não manufaturado e as carnes de 

frango. Na Ásia, além da China, os principais destinos das nossas vendas concentram-

se no Japão, Hong Kong, Coréia do Sul e Indonésia, não estando porém, entre os 

nossos vinte principais destinos. 

De acordo com os dados da CONCEX (2011), em 2010, a China importou do RS 

o equivalente à US$ 2,394 bilhões, correspondendo à 15,56% das vendas totais. Outros 

grãos de soja, mesmo triturados, representaram 61,11% das mercadorias vendidas à 

esse país ( US$1,46 bilhões). Esse grande volume exportado, está relacionado ao 

aumento populacional da China nos últimos anos, que decorre no aumento da demanda 

por produtos agrícolas principalmente, entre outros. Produtos de fumo não 

manufaturados do tipo virgínia representaram 13,60% ( US$ 325 milhões). Fora o óleo 

de soja mesmo degomado, que fechou em US$ 269 milhões (11,26%), todos os demais 

produtos computaram participações inferiores à 5%, o que comprova a forte 

concentração dos produtos exportados para a China. 

 

4.3.6 África 

 

  O continente africano sempre foi, até então, de importância mediana para o 

comércio exportador gaúcho. No começo da década a África era o terceiro principal 

bloco de destino de nossas vendas externas, representado 10,91% delas. Essa 
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participação diminuiu ao longo da década, não estando mais entre os principais blocos 

de comércio do Estado. A África demanda de seus importadores, basicamente, 

alimentos, e nos últimos anos vem apresentando crescimento de sua demanda por 

arroz e trigo, que antigamente não eram tão requisitados. Muito disso pode ser 

explicado, segundo Soares (2012), pelo aumento da produtividade mundial desses 

cultivos nas lavouras, resultando num excesso de oferta, o qual foi em busca de 

mercado para sua produção excedente. Destacam-se também os alimentos em 

conserva, que também vem ganhando destaque entre os países africanos. 

Dentre seus países, a África do Sul tem a mais relevante participação, apesar do 

decréscimo de sua representatividade em 2010, de 1,27%, perante 2,2,% em 2005. 

Angola, Gana e Nigéria ainda possuem certa relevância para as vendas do Estado. 

Esses países são os que estão puxando as vendas de veículos do Estado, devido ao 

crescimento de suas economias, através da mineração e exploração de petróleo, 

segundo Soares (2012). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O trabalho buscou analisar a estrutura da pauta de exportação do Rio Grande do 

Sul na última década. Foram levados em consideração para tanto, os condicionantes do 

contexto macroeconômico internacional, que de diferentes formas afetaram o resultado 

da pauta em questão. 

 No que tange os fatores externos, ficou claro que a grande evolução das vendas 

gaúchas esteve inserida em um cenário de prosperidade econômica. O período de 

2000-2010 contou com altas taxas de crescimento no PIB mundial, propiciando um 

ambiente favorável ao comércio internacional. Economias de diversos países 

despontaram e puxaram o aumento da demanda mundial, com destaque para os países 

asiáticos, especialmente a China. Este último, foi responsável por um protagonismo 

sem precedentes na história do comércio exterior do Estado. Grandes volumes de 

produtos foram comercializados entre os dois em questão, com destaque para os bens 

tidos como primários nas vendas para o país chinês.  

 A situação cambial e estabilidade financeira alcançada desde a instauração do 

Plano Real em 1994, que atinge o período da presente análise, favoreceu o aumento 

das exportações brasileiras e gaúchas como um todo. Um cenário propício para a 

evolução dos resultados de exportação, corroborou para um aumento de US$ 

5.779.941.728,00 em vendas no ano de 2000, para US$ 15.382.445.828,00 em 2010. 

Dentro dos fatores que podem explicar a estrutura das exportações, ou seja, da 

composição por valor agregado delas, a instituição da Lei Kandir teve papel importante. 

A lei que passou a desonerar dos impostos de ICMS todos os produtos destinados à 

exportação, após ser este um privilégio apenas dos bens considerados industrializados, 

pode então ter influído no aumento da dedicação da produção e comércio desses bens 

primários. 

 A pauta exportadora gaúcha, ao deixar para trás participações mais elevadas de 

produtos com maior valor agregado, trouxe os bens primários a participarem com 45% 

na pauta em 2010 frente aos 35% em 2001. A participação destes foi ganhando força, 

muito devido à alavancada na demanda mundial por commodities agrícolas, decorrente 

da expansão econômica mundial. Esses bens apresentaram duas condições conjuntas 

favoráveis à sua comercialização; uma tendência de elevação de seus preços ao 
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mesmo tempo que volumes cada vez maiores destes bens passaram a ser 

demandados. Fazendo disso então, aparentemente um bom negócio para os 

produtores. 

 Os destinos dos produtos gaúchos tiverem uma grande variação desde o início 

da década 2000. De mercados tradicionais como os Estados Unidos, o Estado passou 

a enviar os seus maiores volumes para mercados que despontaram sua importância 

comercial justamente na última década, sendo o principal deles: a China. Este país 

asiático concentrou 15,56% do total exportado em 2010, concluindo a década como o 

principal parceiro comercial do RS. As exportações para ele centralizaram-se em grãos 

de soja (mesmo triturados), representando 61,11% do total das suas importações do 

Estado, demonstrando que há forte concentração de bens básicos enviados para este 

país. 

 Essa modificação de destino, que consequentemente modifica a natureza do 

produto que é demandado, pode fazer parte assim das possíveis razões que levaram o 

RS passar a exportar mais produtos básicos do que industrializados. Seu maior 

comprador, a China, ao aumentar seu volume de importações, o fez por commodities 

agrícolas e commodities metálicas e industriais, inclinando o Estado a se encaixar 

nessa situação. 

 Dentre as teorias do comércio internacional apresentadas, pode-se dizer que 

num certo tom, a teoria das vantagens comparativas de David Ricardo pode ser 

relacionada na presente pauta de exportação do Rio Grande do Sul. O Estado tem 

condições favoráveis à produção dos bens agrícolas demandados pelo exterior, sendo 

assim uma atividade vantajosa. Nos últimos anos vem centralizando sua atividade de 

cultivo e exportação em bens primários, com cada vez mais investimentos nos setores à 

eles relacionados, potencializando a vantagem natural do cultivo de determinadas 

culturas que apresentam crescimento constante na demanda mundial. Já a questão da 

deterioração dos termos de troca defendida por Raúl Prebisch, que coloca a ideia de 

que países desenvolvidos tenderiam a exportar bens com maior valor tecnológico 

enquanto países em desenvolvimento tenderiam a exportar bens primários, ou seja, 

com pouco ou nenhum valor agregado, pode ser analisada de forma limitada, visto que 

o presente trabalho não averiguou as importações do Estado. Porém, nota-se pelo lado 



58 

 

das exportações, um panorama durante toda década de 2000, de diminuição dos 

produtos manufaturados, devido ao aumento dos semimanufaturados e não-

manufaturados. O menor valor agregado presente nos produtos que apresentam maior 

participação na pauta do RS, é aparentemente compensado pelo maior volume das 

exportações, não apresentando assim perdas nos valores totais das exportações. 

Porém, a tendência de queda no valor dos principais produtos exportados, traz à 

situação atual da pauta, um panorama de primarização das exportações gaúchas nos 

últimos anos. 
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ANEXO A - PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO RS EM 2009 
 

Nº Produtos        2009 Part.% 

1 Outros graos de soja,mesmo triturados   1.933.503.870 12,69 

2 Demais produtos    1.839.464.361 12,07 

3 Fumo n/manuf.total/parc.destal.fls.secas,etc.   1.638.094.277 10,75 

4 Energia eletrica   1.084.593.206 7,12 

5 Bagacos e outs.residuos solidos,da extr.do ol   679.671.743 4,46 

6 Carnes de galos/galinhas,n/cortadas em pedaco   561.421.667 3,68 

 7 "Gasoleo" (oleo diesel)   503.660.489 3,31 

8 Pedacos e miudezas,comest.de galos/galinhas,c   457.380.190 3,00 

9 Outs.calçads.sol.ext.borr./plást.couro/nat.   442.556.122 2,90 

10 Outras carnes de suino,congeladas   403.084.137 2,65 

11 Outros tratores   310.005.841 2,03 

12 Fumo n/manuf.total/parc.destal.fls.secas,tipo   296.966.693 1,95 

13 Oleo de soja,em bruto,mesmo degomado   283.239.660 1,86 

14 Outros polietilenos s/carga,d>=0.94,em formas   243.086.367 1,60 

15 Polietileno linear,densidade<0.94,em forma pr   174.828.865 1,15 

16 Polipropileno sem carga,em forma primaria   145.388.927 0,95 

17 Carrocarias p/veic.automov.transp>=10pessoas    140.855.142 0,92 

18 Arroz semibranqueado,etc.parboilizado,polido    139.932.540 0,92 

19 Outras espingardas/carabinas p/caca/tiro-ao-a   137.730.413 0,90 

20 Outs.eteres aciclicos e seus derivados haloge   130.976.156 0,86 

    

 

Total 20 maiores 11.546.442.675 75,77 

 

Outros 3.689.669.924 24,23 

  Total geral 15.236.112.600 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados Brasil (2009). 
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ANEXO B - PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO RS EM 2008 
 

N º Produtos        2008 Part.% 

1 Outros graos de soja,mesmo triturados   1.617.541.952 8,81 

2 Fumo n/manuf.total/parc.destal.fls.secas,etc.   1.415.952.537 7,72 

3 Bagacos e outs.residuos solidos,da extr.do ol   680.783.835 3,71 

4 Outs.calçads.sol.ext.borr./plást.couro/nat.   670.377.920 3,65 

5 Oleo de soja,em bruto,mesmo degomado   661.578.299 3,61 

6 Carnes de galos/galinhas,n/cortadas em pedaco   635.468.765 3,46 

7 Pedacos e miudezas,comest.de galos/galinhas,c   614.770.728 3,35 

8 Outras carnes de suino,congeladas   572.006.318 3,12 

9 Outros tratores   488.309.818 2,66 

10 Fumo n/manuf.total/parc.destal.fls.secas,tipo   338.951.598 1,85 

11 "Gasoleo" (oleo diesel)   300.288.482 1,64 

12 Carrocarias p/veic.automov.transp>=10pessoas    289.131.728 1,58 

13 Outros polietilenos s/carga,d>=0.94,em formas   243.221.276 1,33 

14 Ceifeiras-debulhadoras   233.421.334 1,27 

15 Outras partes e acess.p/tratores e veiculos a   208.540.181 1,14 

16 Trigo (exc.trigo duro ou p/semeadura),e trigo   202.893.361 1,11 

17 Consumo de bordo - combustiveis e lubrif.p/em   193.568.350 1,05 

18 Outras gasolinas   186.666.926 1,02 

19 Outs.couros/peles bovinos,secos,pena flor   175.002.719 0,95 

20 Outs.eteres aciclicos e seus derivados haloge   171.893.645 0,94 

    

 

Total 20 maiores 9.900.369.772 53,97 

 

Outros 8.451.257.312 46,03 

  Total geral 18.351.627.084 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados Brasil (2008). 
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ANEXO C - PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO RS EM 2007 
 

Nº Produtos       2007 Part.% 

1 Outros graos de soja,mesmo triturados   1.605.241.064 10,69 

2 Fumo n/manuf.total/parc.destal.fls.secas,etc.   1.273.953.134 8,48 

3 Outs.calçads.sol.ext.borr./plást.couro/nat.   600.027.343 4,00 

4 Pedacos e miudezas,comest.de galos/galinhas,c   555.865.474 3,70 

5 Outras carnes de suino,congeladas   529.310.376 3,52 

6 Bagacos e outs.residuos solidos,da extr.do ol   466.970.333 3,11 

7 Oleo de soja,em bruto,mesmo degomado   458.331.977 3,05 

8 Outros tratores   387.854.562 2,58 

9 "Gasoleo" (oleo diesel)   375.280.560 2,50 

10 Carnes de galos/galinhas,n/cortadas em pedaco   327.203.572 2,18 

11 Outros polietilenos s/carga,d>=0.94,em formas   258.857.327 1,72 

12 Carrocarias p/veic.automov.transp>=10pessoas    253.572.141 1,69 

13 Fumo n/manuf.total/parc.destal.fls.secas,tipo   233.799.017 1,56 

14 Polietileno linear,densidade<0.94,em forma pr   200.802.489 1,34 

15 Outras partes e acess.p/tratores e veiculos a   197.193.003 1,31 

16 Ceifeiras-debulhadoras   185.457.884 1,23 

17 Outs.couros/peles bovinos,secos,pena flor   178.357.128 1,19 

18 Outras gasolinas   161.099.405 1,07 

19 Outs.calçads.sola ext./cour.nat.cobr.torn.   153.528.326 1,02 

20 Outros calcados de couro natural   152.596.338 1,02 

    

 

Total 20 maiores 8.555.303.462 56,96 

 

Outros 6.462.370.765 43,04 

  Total geral 15.017.674.227 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados Brasil (2007). 
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