
PRODUTOS ELABORADOS 
TOMAM A VANGUARDA 

Há algo de novo no horizonte das exportações gaúchas que eleva o ânimo de 

governo e empresários: a tendência de sofisticação da pauta 

Por JUAN GARRIDO 

anto o governo estadual como a 
iniciativa privada apostam suas fi
chas numa mudança de feição da 

pauta gaúcha de exportações nos pró
ximos anos, com o avanço dos produtos 
de maior valor agregado. "A partir deste 
ano o perfil exportador do Rio Grande do 
Sul passará por modificações constantes, 
com embarques crescentes de produtos 
mais elaborados", prevê Josué Barbosa, t i 
tular da Secretaria do Desenvolvimento e 
dos Assuntos Internacionais (Sedai). 

O empresário Paulo Tigre comenta, 
por seu lado, que no primeiro trimestre 
de 2010, por exemplo, os produtos da 
indústria de transformação responderam 
por 96% do total de embarques do Rio 
Grande do Sul. Tigre, que é presidente da 
Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fiergs), ressalva, porém, 
que o período foi atípico num Estado em 
que o agronegócio tem forte participação 
na pauta externa. "A safra de soja gaúcha 
ainda não havia sido embarcada em sua 
totalidade no primeiro trimestre." 

As vendas externas de artigos manu
faturados do Rio Grande do Sul subiram 
11% nos três primeiros meses do ano, 
em relação ao mesmo período de 2009. 
Os maiores destaques positivos ficaram 
com os segmentos de celulose e papel 
(84%), químico (64%), veículos automo
tores, reboques e carrocerias (31,6%) 
e couro e calçados (23%). Mas como a 
queda foi muito forte em 2009, a base 
de comparação é bastante deprimida, o 
que favoreceu este crescimento. O valor 
absoluto exportado - US$ 2,72 bilhões -, 

porém, não supera o observado em anos 
anteriores e o resultado do primeiro tri
mestre ainda está bem abaixo do atingi
do em 2008 (US$ 3,49 bilhões). 

O país que se apresentou como o prin
cipal destino dos produtos gaúchos foi a 
Argentina (55% de aumento entre janeiro 
e março, com participação de 12,7% do 
total). Os Estados Unidos, mesmo com 
uma queda de 8% no período, seguem 
em segundo, com 9,8% das compras. O 
Paraguai cresceu 47,53% e fica em ter
ceiro, seguido da China, que caiu 7,57% 
em relação a 2009. Logo abaixo vêm 
Rússia, Holanda, Alemanha, Itália, Chi
le, Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. 
Pelos radares da Fiergs, os bons resulta
dos previstos para os produtos mais ela
borados em futuro próximo deverão ficar 
por conta do que seu presidente chama 
de "nova economia", em franca ascensão 
no Estado. "Nós vamos fazer melhor o que 
fazíamos antes, seja por meio de avanços 
no design industrial ou mesmo pela ino
vação total", arrisca Tigre, para quem essa 
mudança passa pela criação de novos po
ios industriais de alta tecnologia. "Nossos 
novos parques tecnológicos estão sendo 
criados pela via segura, a partir da inte
gração entre a universidade, a empresa 
privada e o governo." 

O secretário Barbosa cita o caso do se
tor calçadista gaúcho, que diminuiu dras
ticamente a produção dos sapatos de bai
xo valor por não ter como competir com 
a mão de obra barata dos chineses lá fora 
e até dos cearenses aqui dentro. "Como 
temos uma mão de obra altamente qua

lificada e com tradição de muitas déca
das no mercado, estamos exportando 
calçados cada vez mais sofisticados e de 
valor unitário alto, principalmente botas 
femininas, a maior especialidade gaúcha 
nesse setor", diz, acrescentando que até a 
China é um mercado comprador. "O po
der aquisitivo cresce naquele país asiático 
e com isso as mulheres chinesas querem 
produtos de marca, o que podemos ofer
tar por meio de grifes como Arezzo, Ra-
marim, Via Uno e tantas outras." 

Além dos poios de celulose e laticínios, 
que já começam a trazer bons resultados, 
está em plena atividade o polo naval da 
cidade de Rio Grande, no sul do Estado, 
que já produziu uma plataforma offsho
re para exploração de petróleo em águas 
profundas e conta com mais duas enco
mendas a serem entregues nos próximos 
anos. "Ao lado disso, temos a primeira 
fábrica de chips da América Latina, ins
talada em Porto Alegre, e teve início, no 
Parque Tecnológico São Leopoldo - da 
Unisinos - a construção de uma planta 
de semicondutores, joint venture entre 
a sul-corena Hana Micron e um pool de 
empresas gaúchas lideradas pela Altus", 
conta Tigre, da Fiergs. 

Ao atingirem USS 2,72 bilhões, as 
exportações gaúchas obtiveram um in
cremento de 10,6% no primeiro trimes
tre de 2010, em comparação ao mesmo 
período do ano passado. Mas a expansão 
foi bem menor do que a atingida pelo 
país como um todo no período, que foi 
de 26%. Na visão de Tigre, além do atra
so dos embarques de soja gaúcha - algo 
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que não se verificou em outras regiões do 
país -, este descompasso se deve também 
à menor participação de outras commo
dities na pauta de exportações do Esta
do. "É o caso do petróleo, do minério de 
ferro e do etanol, que apresentam preços 
e demanda internacionais mais favorá
veis atualmente, mas são produtos com 
menor representatividade nas vendas 
externas do Rio Grande do Sul." 

Na outra ponta, as importações gaú
chas tiveram um salto forte - de 69,95% 
- no primeiro trimestre de 2010. Mas o 
presidente da Fiergs acha esse um bom 
indicador do desempenho da diversifica
da indústria no Estado. Nos três primei
ros meses do ano, foram comprados mais 
US$ 3,05 bilhões, principalmente maté
ria-prima e bens intermediários. Segun
do ele, imprescindíveis para atender a um 

nível de produção mais aquecido em rela
ção ao mesmo período de 2009. 

Também o secretário Barbosa, da Se
dai, vê um sinal positivo na disparada das 
importações. "Este é o momento certo 
de importar máquinas e equipamentos, 
por exemplo, porque o dólar está relati
vamente barato para quem importa, ou 
seja, é preciso aproveitar a onda e atuali
zar nosso parque tecnológico e dar maior 
produtividade a nossas empresas", defen
de, comentando que o mercado interna
cional está apinhado de fornecedores de 
produtos nessa área. "Os setores movelei-
ro e coureiro-calçadista, principalmente, 
estão aproveitando para adquirir equi
pamentos modernos, que certamente 
vão influenciar no custo dos produtos a 
serem exportados mais para frente." 

Na visão de Barbosa, a crise de 2009 

provocou uma reviravolta entre os em
presários gaúchos. O primeiro "estalo" foi 
o da necessidade de diversificar o merca
do. As empresas voltaram-se fortemente 
então para as feiras internacionais. "O 
governo estadual dá suporte para que 
elas promovam seus produtos e busquem 
parceiros internacionais que queiram 
produzir aqui no Rio Grande", diz, acres
centando que isso está prestes a acontecer 
no setor de fumo. "Há empresas chinesas 
que vão industrializar nossa matéria-pri
ma aqui e mandar o produto agregado 
para seu país, o que é normal num merca
do cada vez mais globalizado." 

Para o economista Álvaro Garcia, da 
Fundação de Economia e Estatística (FEE), 
da Secretaria do Planejamento e Gestão, a 
redução relativa das vendas externas dos 
gaúchos a partir de 2009 foi, basicamente. 



consequência da crise econômica inter
nacional. De acordo com o esperado, no 
caso das commodities agrícolas o princi
pal fator para a redução da receita com 
as exportações foi a queda nos preços, 
enquanto nos produtos industrializados 
predominou a redução da quantidade co
mercializada. Exceção feita à China, a cri
se afetou sobremaneira tradicionais im
portadores de produtos gaúchos, como a 
União Européia, os Estados Unidos, a Ar
gentina e a Rússia. "No complexo da soja, 
vamos recuperar no segundo semestre de 
2010 o baixo crescimento registrado nos 
primeiros três meses do ano." 

Ele justifica seu vaticínio valendo-se 
de números. O Rio Grande do Sul colheu 
7,9 milhões de toneladas em 2009, em 
números redondos. A estimativa é que 
colha em 2010 em torno de 9,5 milhões 
de toneladas (na verdade, em abril, 70% 
da colheita já tinha sido realizada). "Isso 
dá um crescimento de quase 21%", diz, 
comentando que a oferta gaúcha será 
significativa frente a 2009. "O que vai de
terminar a magnitude do desempenho 
da soja até o final deste ano será, portan
to, o componente preço - porque produ
to nós temos." 

A expectativa de Garcia é que as ven
das externas gaúchas cheguem ao final 

de 2010 com uma média de crescimento 
próxima à brasileira - que ele estima que 
fique entre 20% e 25%. "Isso foi mais ou 
menos o que o mundo perdeu, em termos 
nominais, em 2009", diz, acrescentando 
achar um pouco difícil que o comércio 
mundial atinja em 2010 o mesmo pata
mar de 2008. "Mas tudo indica que vai, 
pelo menos, se aproximar dessa marca." 

Ao fazer um balanço das vendas ex
ternas gaúchas no ano passado, o eco
nomista da FEE destaca que, no caso de 
veículos e máquinas agrícolas - setor em 
que o Estado é importante exportador. O 
desempenho em 2009 foi muito inferior 
ao de 2008 basicamente pela estiagem 
na Argentina (a maior em 60 anos), que 
descapitalizou os seus produtores rurais 
e fez diminuir as vendas gaúchas desses 
equipamentos para o país vizinho. 

Em 2009, o Rio Grande do Sul expor
tou US$ 15,23 bilhões, valor 16,98% in
ferior ao obtido em 2008 (US$ 18,35 bi
lhões). Esse montante de divisas colocou 
o Estado na terceira posição entre as uni
dades da Federação, atrás de São Paulo 
(US$ 42,4 bilhões) e de Minas Gerais 
(US$19,5 bilhões) e à frente do Rio de 
Janeiro (US$ 13,5 bilhões) e do Paraná 
(US$ 11,2 bilhões). Em relação a 2008, o 
Rio Grande do Sul ganhou uma posição, 

aquela ocupada anteriormente pelo Rio 
de Janeiro. 

Segundo Garcia, os gaúchos ainda fo
ram, entre os cinco maiores exportado
res, o de melhor desempenho relativo, 
uma vez que as exportações de São Paulo 
caíram 26%; as de Minas Gerais, 20%; as do 
Rio de Janeiro, 28%; e as do Paraná, 26%. O 
Brasil como um todo exportou em 2009 
o total de US$ 153 bilhões, 23% a menos 
que no ano anterior. "Cabe aqui ressaltar, 
no entanto, que nas exportações gaú
chas foi computado um valor de cerca de 
US$ 1,1 bilhão referente à venda de ener
gia elétrica para a Argentina entre os anos 
de 2007 e 2009", diz, ponderando que, 
na hipótese de esse valor ser retirado do 
cálculo, o Rio Grande do Sul apresentaria 
um decréscimo em suas vendas externas 
da ordem de 23%. "Ou seja, semelhante à 
média brasileira, mas.ainda com um de
sempenho superior ao de São Paulo, ao 
do Rio de Janeiro e ao do Paraná." 

No caso do complexo soja, as expor
tações gaúchas atingiram U$ 2,9 bilhões 
em 2009, o que significou uma redução 
de 2,5% em relação à receita obtida no 
ano anterior. As vendas externas do grão 
de soja alcançaram US$ 1,9 bilhão, valor 
19,7% superior ao de 2008. Esse resultado 
deveu-se basicamente ao crescimento da 
quantidade comercializada no exterior, 
que se elevou 38,2%, uma vez que os pre
ços médios dessa oleaginosa recuaram 
13,4% no mercado internacional. 

A China foi a grande compradora des
ses produtos, importando 59% do total, 
com ênfase para as compras de soja em 
grão, que representaram 78% do total 
exportado pelos gaúchos. Os chineses 
foram também os maiores importadores 
do óleo de soja, embora, nesse caso, os 
valores envolvidos sejam muito inferio
res àqueles relativos ao grão. Por outro 
lado, a União Européia manteve a tra
dição de maior compradora de farelo do 
Rio Cirande do Sul, registrando em 2009 
cerca de 65% do total do produto. 

Garcia destaca que, pelo lado dos 
combustíveis minerais, os resultados 
foram os que mais impressionaram no 
comércio externo gaúcho em 2009, tan
to pelo valor absoluto atingido quanto 
pelo seu crescimento relativo. "E esses 
números tornaram-se ainda mais ex
pressivos porque foram obtidos num 
ano em que o mundo esteve envolvido 



na maior crise econômica desde os anos 
30", diz. As exportações gaúchas desse 
agregado foram de aproximadamente 
US$ 1,8 bilhão - ou seja, mais de 11% do 
total do Estado. Os embarques de óleo 
diesel atingiram US$ 656 milhões, o que 
representou um crescimento vertigino
so do volume exportado (mais de 100%), 
superando por larga margem a redução 
nos preços (queda de 41%) e garantindo 
assim o aumento do valor, da ordem de 
20% se comparado com 2008. 

Em relação às carnes, o economista da 
FEE cita que a carne de aves - basicamen
te frango - é responsável por 62% do to
tal do agregado, tendo apresentado em 
2009 uma receita de exportação da or
dem de US$1 bilhão, valor 19,7% inferior 
ao obtido em 2008. Esse resultado de
veu-se em grande parte à queda de 17,6% 
nos preços do produto no mercado in
ternacional. Embora a quantidade co
mercializada também tenha registrado 
um recuo de 2,5%. "É claro que foi a crise 
internacional a grande responsável pelo 
fraco desempenho das vendas externas 
da carne de frango", constata, acrescen
tando que o aumento do protecionismo 
em escala global, a falta de crédito e a 
queda na renda na maioria dos merca
dos consumidores foram fatores que 
colaboraram decisivamente para esse 
resultado. "Além disso, a desvalorização 
do dólar frente ao real, de aproximada
mente 25% entre janeiro e dezembro de 
2009, retirou competitividade do produ
to nacional num mercado já deprimido 
pela própria crise internacional." 

No capítulo dos calçados, artefatos 
semelhantes e seus componentes, as ex
portações gaúchas também continua
ram caindo em 2009, apresentando um 
valor de US$ 846 milhões, 29,9% inferior 
ao do ano de 2008, que havia atingido 
US$ 1,2 bilhão. Os maiores comprado
res de todos os tipos de calçados e suas 
partes foram a União Européia, com 47% 
do total, os Estados Unidos, com 26%, e a 
Argentina, com 7%. Representando 78% 
das vendas desse agregado, as exporta
ções de calçados de couro natural tive
ram uma queda de 31,6% entre 2008 e 
2009, passando de US$ 960 milhões para 
US$ 657 milhões. Os principais merca
dos demandantes desse produto foram 
a União Européia, com 50% do total, e os 
Estados Unidos, com 32%. 
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