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O PASS-THROUGH DAS VARIAÇÕES DA TAXA DE CÂMBIO PARA OS PREÇOS DAS 
EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS DO RIO GRANDE DO SUL. Graziela 
Krabbe, César A. O. Tejada (orient.) (Faculdade de Economia, Faculdade de Ciências Econômicas, 

Administrativas, UPF). 
O objetivo deste trabalho é estudar a relação entre as variações da taxa de câmbio e os preços das exportações dos 
principais produtos agropecuários do Rio Grande do Sul, o chamado pass-through da taxa de câmbio. O crescente 
interesse no desempenho das exportações brasileiras faz com que seja importante analisar esta relação, por isso, 
estudos que estimem os coeficientes de pass-through tornam-se de extrema importância para a determinação da 
competitividade dos produtos gaúchos no contexto do mercado internacional, haja vista a forte representatividade do 
Estado nas exportações brasileiras desses setores. Para isso se utiliza instrumental econométrico para estimar os 
coeficientes de pass-through da taxa de câmbio para os preços dos principais setores exportadores, para a estimação 
utiliza-se o Filtro de Kalman, aplicação do filtro de Kalman gera duas séries de estimativas dos coeficientes 
variáveis-no-tempo. A primeira, chamada de filtrada, origina-se da estimação recursiva do modelo usando dados que 
estão somente disponíveis até o período corrente. A segunda, chamada de alisada (ou suavizada), usa os dados da 
amostra completa para estimar a série temporal dos coeficientes variáveis-no-tempo. Os resultados mostram que para 
todos os setores analisados, exceto no caso do setor Calçados, as estimativas dos coeficientes de pass-through são 
realmente variáveis-no-tempo. Também se verificou que, na média, a magnitude do coeficiente de pass-through é 
relativamente baixa. Esse baixo coeficiente de pass-through implica que desvalorizações da taxa de câmbio não se 
traduzem em significativos ganhos de competitividade uma vez que não reduzem significativamente os preços das 
exportações em dólares. Isso porque o Brasil apresenta pouco controle sobre os preços dos produtos exportados no 
mercado mundial. (FAPERGS/IC). 
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