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RÚSSIA 

          

 
Rússia:  
 
Capita l :  Moscou  

População1 :  143,7 milhões de habi tantes  

PIB (2014)2 :  US$ 1,9 t r i lhão 

PIB per  capita (2014)2 :  US$ 12.926 

PIB por  setor 3 :  

  Agr icu l tura: 4,0% 

  Indústr ia:  36,3% 

  Serviços:  59,7% 

Taxa Média de Cresc. (2003-2013)2 :  4,7%  

Taxa de cresc imento (2014)2 :  0,6% 

Projeção de Cresc. (2015) 2 :  -3 ,8% 

1 ONU 
2  FMI   
3  CIA   

 

Brasi l:  

 

População (proj .) 4 :  202,8 mi lhões de habi tantes  

PIB (2014)2 :  US$ 2,35 tr i lhões  

PIB per  capita (2014)2 :  US$ 11.604 

PIB por  setor 4 :  

  Agr icu l tura: 5,6%; 

  Indústr ia:  23,4%; 

  Serviços: 71,0% 

Taxa Média de Cresc. (2003-2013)2 :  4,1% 

Taxa de Cresc. (2014) 2 :  0 ,1% 

Projeção de Cresc. (2014) 5 :  -1,0% 

4  IBGE  
5  Min is tér io  da Fazenda 
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PARTE I –  O COMÉRCIO BILATERAL BRASIL –  RÚSSIA 
 

 A Rússia é uma grande exportadora de commodit ies ,  com vendas que at ingiram US$ 
492,14 bilhões em 2014. Os pr incipais produtos exportados foram : óleo de petróleo (US$ 
152,59 bilhões) ; preparações de óleo de petróleo  (US$ 92,80 bi lhões);  commodit ies  não 
especif icadas (US$ 67,62 bi lhões); óleo leve de petróleo (US$ 21,90 bi lhões) ; ferro e aço 
(US$ 20,20); etc. Com essa pauta exportadora, as osci lações de preços das commodit ies 
afetam profundamente as vendas externas. 
 

Desde o início deste século, o preço do óleo cru de petróleo subiu de aproximadamente 
US$ 28,0 o barr i l  para mais de US$ 112,0 o barr i l  em 2012. O gás natural também teve forte 
elevação de preço no período, passando de US$ 3,45 o barr i l  em 2000 para US$ 13,14 em 
2008. Esse aumento possibil i tou uma expansão das exportações russas de US$ 99,87 bi lhões 
em 2001 para US$ 527,27 bi lhões em 20 13.  

 
Ocorre, no entanto, que o preço internacional do petróleo caiu nos últ imos quatro anos 

(2011-2015). O barr i l  caiu de mais de US$ 100 em 2011 o barr i l  para cerca de metade desse 
preço em 2015. Essa redução de  preços internacionais diminuiu  o r itmo de crescimento da 
economia russa, que passou de 4,7% entre 2003-2013 para 0,6% em 2014, com uma 
estimat iva de queda super ior a 3,0% do PIB em 2015.  
 
 Com o Brasi l,  o f luxo comercial at ingiu um patamar recorde em 2008, ano em que a 
corrente de comércio at ingiu US$ 7,99 bi lhões. As exportações brasi leiras para a Rússia 
foram de US$ 4,65 bi lhões enquanto as importações foram de US$ 3,33 bilhões. Em 2014, 
as exportações foram de US$ 3,83 bi lhões e as importações de US$ 3,02 bi lhões.  Entre 2008 
e 2014, ocorreu muita oscilação nos valores comercial izados, como se pode verif icar no 
Gráf ico I .  Em todo o período analisado o Brasi l obteve superávit  comercial com a Rússia, 
com exceção do ano 2000. Em 2014, o superávit  brasi leiro at ingiu US$ 812,87 milhões.  
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PARTE II –  O INTERCÂMBIO COMERCIAL AGRÍCOLA 
 
 Os produtos agropecuár ios assumem papel preponderante na pauta exportadora 
brasi leiras para a Rússia. Mais de 90% das exportações brasi leiras para o país foram de 
produtos agropecuár ios, conforme estat íst icas apresentadas no Gráf ico I I I .   Em 2014, essas 
exportações chegaram a US$ 3,63 bi lhões dos US$ 3,83 bilhões exportados a Rússia, ou 
94,8% do valor total exportado.  
 
 As exportações agropecuárias para a Rússia suplantaram US$ 4,0 bilhões em três 
anos: 2008,  2010 e 2011. Nesses anos, as exportações de açúcar f icaram acima de US$ 1,0 
bi lhão, at ingindo US$ 1,86 bi lhão em 2011. Para efeito de comparação, as exportações dos 
produtos do complexo sucroalcooleiro em 2014 f icaram em US$ 540,12 milhões.  
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 O setor sucroalcooleiro já foi mencionad o como relevante nas exportações à Rússia,  
no entanto, o pr incipal setor em exportações  foi o das carnes. Em 2014, as exportações de 
carnes para a Rússia at ingiram US$ 2,44 bi lhões  ou 67% do total das exportações 
agropecuár ias à Rússia . As principais carnes exportadas foram: carne bovina (US$ 1,31 
bi lhão); carne suína (US$ 810,51 milhões); carne de f rango (US$ 302,56 milhões); e carne 
de peru (US$ 10,40 milhões).  
 

 O Brasil  começou a exportar carne bovina para a Rússia em 2001. A part ir  d esse ano, 
as vendas cresceram até at ingir a quant idade recordede 2007, com 461,91 mil  toneladas. Em 
2014, as exportações foram de 314,88 mil  toneladas ou US$ 1,31 bi lhão. A carne de f rango 
já era exportada para a Rússia na década de 90  do século passado. O recorde na quantidade 
exportada de carne de f rango para a Rússia ocorreu em 2002, ano em que o Brasi l exportou 
295,92 mil toneladas. Em 2014, as exportações foram de 124,94 mil toneladas ou US$ 3 02,56 
milhões. A carne suína também teve comportamento semelhante, o recorde no volume 
exportado foi em 2005, com 403,57 mil toneladas. Em 2014, a quantidade exportada de carne 
suína foi de 186,59 mil toneladas ou US$ 810,51 milhões.  
 
 Na prát ica, a Rússia está diminuindo as aquisições de carnes do exterior nos últ imos 
anos e aumentando a produção domést ica. A importações russas de carne de f rango, por 
exemplo, diminuíram de 1,22 milhão de toneladas em 2008 para 438,5 mil toneladas em 2014. 
Na carne suína,  a quantidade importada caiu de 790,9 mil toneladas em 2008 para 371,1 mil  
toneladas em 2014. A queda menos acentuada das importações ocorreu na carne bovina,  
com diminuição das aquisições de 811,9 mil em 2008 toneladas para 659,4 mil toneladas em 
2014. Essa diminuição se deveu ao aumento da produção de carnes na Rússia nos últ imos 
anos. O número médio de cabeças de f rango no país subiu de 327,0 milhões em 2001 para 
447,6 milhões em 2013. Quanto ao número de porcos, houve uma elevação de 13,5 milhões  
de cabeças em 2006 para 18,8 milhões em 20131.   
 
 As vendas externas de carnes e do complexo sucroalcooleiro representaram 82,2% das 
vendas externas de produtos agropecuários para a Rússia em 2014. Outros produtos 

                     
1 Dados da FAOSTAT. 
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exportados foram: soja em grão (US$ 296,20 milhõ es); café verde (US$ 87,36 milhões);  e 
café solúvel (US$ 63,79 milhões).  
 

 
 
 
 As importações de produtos agropecuários da Rússia foram diminutas. Em 2013, foram 
adquir idos US$ 16,86 milhões em produtos agropecuár ios da Rússia, cif ra que foi reduzida 
para US$ 552 mil em 2014.  
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 As carnes e o açúcar sempre dominaram a pauta de exportações agropecuárias para  
a Rússia na út l ima década. Em 2005, os dois setores detinham mais de 90,0% dos US$ 2,71 
bi lhões exportados. Em 2014, como já mencionado, as vendas externas de carnes e açúcar 
representaram 82,2% das vendas. Um setor que não se fez representar no Gráf ico I V foi o 
complexo soja, mas surgiu no Gráf ico V com 8,6% do valor total exportado para o país.  
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERCÂMBIO COMERCIAL DO AGRONEGÓCIO 

           --- RÚSSIA --- 

 7 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio 
Departamento de Promoção Internacional do Agronegócio 
Coordenação-Geral de Organização para a Exportação 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

PARTE III  –  O INTERCÂMBIO COMERCIAL NÃO AGRÍCOLA 
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 As exportações de produtos não agrícolas para a Rússia t iveram uma retração de 2013 
para 2014, diminuindo de US$ 253,99 milhões para US$ 198,68 milhões  (-21,8%). Os 
principais produtos exportados foram: tratores (US$ 23,2 milhões); bulldozers, angledores,  
niveladoras, etc (US$ 21,98 milhões); ácidos policarboxíl icos (US$ 15,40 milhões); calçados 
com sola exterior de borracha (US$ 14,64 milhões); e motores de pistão (US$ 11,39 milhões).  
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As importações de produtos não agrícolas da Rússia subiram de US$ 2,66 bilhões em 2013 
para US$ 3,02 bi lhões (+13,4%) .  Insumos para a produção agropecuár ia no Brasi l  ocupam 
espaço relevante na pauta exportadora da Rússia para o Brasil .  O país foi o principal 
fornecedor brasi leiro de fert i l izantes, tendo exportado US$ 1,73 bi lhão dos US$ 8,44 
importados pelo Brasi l de fert i l izantes. Os principais fert i l izantes importados pelo Brasi l da 
Rússia foram: adubos contendo dois ou três elementos (US$ 621,98 milhões); adubos 
nitrogenados (US$ 594,23 milhões); adubos potássicos (US$ 512,35 milhões).  
 
 Além dos fert i l izantes, foram importados: alumínio (US$ 3 72,72 milhões); óleos de petróleo 
(US$ 296,77 milhões); borracha sintét ica (US$ 107,65 milhões); e hulhas, briquetes e bolas 
(US$ 103,11 milhões).  
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PARTE IV – O MERCADO DA RÚSSIA PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS BRASILEIROS 
 
As importações agropecuárias da Rússia aumentaram de US$ 34,21 bi lhões em 2010  para 
US$ 39,90 bilhões em 2014. O Brasil  possui uma part ic ipação de prat icamente 9,0% no 
mercado russo enquanto possui um market share  de 7,04% do comércio mundial de 
produtos agropecuários.  
 
O Brasil é um importante fornecedor de carnes para a Rússia, um dos  produtos mais 
importantes da pauta importadora russa com cerca de US$ 5,0 bilhões em aquisições. 
Nas carnes, a part icipação brasi leira chegou próxima a 47,0% do valor importado pela 
Rússia. Ocorre, todavia, que o Brasi l não possui forte competit ividade  internacional em 
60,8% da pauta russa de importação de produtos agropecuários. Por exemplo, a Rússia 
adquir iu US$ 6,5 bi lhões em frutas (capítulo 08), incluindo o tomate fresco ou refrigerado 
(SH 4 – 0702), com partic ipação de somente US$ 16,47 milhões das frutas brasi leiras. Os 
queijos são outro bom exemplo, com importações de US$ 1,5 bilhão e ínf ima partic ipação 
brasi leira.  
 
Para uma análise mais apurada do inte rcâmbio comercial agrícola com a Rússia , serão 
apresentadas as quatro tabelas a seguir:  

  Tabela V-A –  produtos nos quais o Brasi l part icipa com mais de 1% do comércio 
mundial e que obtém, no mercado em questão, part ic ipação super ior à que possui no 
mercado mundial;  

  Tabela V-B –  produtos nos quais o Brasi l part icipa com mais de 1% do comércio 
mundial e que obtém, no mercado em questão, part ic ipação inferior à que possui no 
mercado mundial;   

  Tabela V-C –  produtos que o Brasi l não exporta para o mercado em questão, mas que 
possui part ic ipação igual ou super ior à 1% no mercado mundial;  e  

  Tabela V-D - produtos que o Brasi l exporta ou não para o mercado em questão e que 
possui part ic ipação inferior a 1% no mercado mundial.  

 
O Gráf ico VI mostra a distr ibuição das importações d a Rússia de acordo com cri térios das 
quatro tabelas mencionadas, ou seja, a part ic ipação do valor das importações apresentadas 
em cada tabela no valor total importado pelo mercado em anál ise.  
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