
Exportações do setor gaúcho da borracha iniciam o ano com crescimento 
 
 
 

O ano começa com crescimento das exportações da indústria da borracha do Rio 

Grande do Sul. Em janeiro, as vendas ao exterior já tinham atingido uma elevação de 65% em 

relação ao mesmo período de 2009, e na mesma base de comparação, em fevereiro a expansão 

foi de 80%, atingindo US$ 24 milhões. O volume do mês foi superior ao observado em 

fevereiro de 2007, de US$ 16,6 milhões; e próximo ao de 2008: US$ 26 milhões, ano em que 

o setor bateu recorde de vendas ao exterior no mês de fevereiro. 

 
Exportações da indústria da borracha do Rio Grande do Sul nos meses de fevereiro 
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) – SECEX 
 

As exportações do setor da borracha do Rio Grande do Sul já vinham demonstrando 

recuperação da crise desde o último trimestre do ano passado, e a retomada da atividade 

econômica mundial nos últimos meses está mais consistente, o que projeta um cenário de 

maiores embarques ao exterior. Segundo as estimativas do Sinborsul, as exportações da 

indústria gaúcha da borracha podem crescer 19,5% neste ano, atingindo um montante de US$ 

311 milhões. 
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Nos primeiros meses de 2010, a Argentina foi o principal país de destino dos produtos 

do setor gaúcho da borracha. Adquiriu mais de US$ 6,5 milhões, um aumento de 19% em 

relação ao mesmo período de 2009. Os Estados Unidos seguem no segundo lugar e 

apresentaram um aumento de 52% nas suas compras do setor (mais de US$ 2,2 milhões), na 

mesma base de comparação. O terceiro lugar foi ocupado pela China. De janeiro a fevereiro 

de 2009, as exportações para os chineses não representavam nem 1% dos embarques totais ao 

exterior do setor da borracha do RS, ao passo que nos dois primeiros meses deste ano, sua 

participação subiu para 12,9%. A Itália passou do 3º lugar que ocupava em 2009, para a 4ª 

posição, mas aumentou suas compras em 20%. A Colômbia foi o quinto maior importador da 

indústria gaúcha da borracha. 

O bom desempenho nos primeiros dois meses do ano conferiu ao Estado a segunda 

posição de principal exportador de produtos de borracha do País. A participação do setor 

gaúcho alcançou 16,3% (US$ 49 milhões) do total nacional. São Paulo lidera com 49,5% 

(US$ 149 milhões) e em terceiro lugar ficou o Rio de Janeiro com 12,8% (US$ 38 milhões). 

As importações do setor gaúcho da borracha também registraram crescimento em 

janeiro e fevereiro deste ano em comparação ao mesmo período de 2009, mas em percentuais 

bem menores que as vendas ao exterior: 6,7% de elevação, totalizando um valor de US$ 42 

milhões. 
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