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Resumo 
 

 A economia brasileira no período de 1980 a 2009 enfrentou vários problemas, sendo o principal deles o 

combate das elevadas taxas de inflação. Foram implementados diversos planos econômicos, tais como o Cruzado 

(1986), o Bresser (1987), o Verão (1989), o Collor I (1990), o Collor II (1991) e por último, o Plano Real (1994) que 

foi um dos mais bem elaborados e que conseguiu controlar a inflação. Este trabalho tem como objetivo analisar se os 

acontecimentos na economia brasileira no período de 1980-2009, destacando-se os períodos de pré e pós-

estabilização econômica, influenciaram os preços reais dos principais grãos no Rio Grande do Sul. A hipótese a ser 

testada é a de que as variações nos valores recebidos pelos produtores gaúchos são diferenciadas conforme os dois 

momentos de nossa economia. A pesquisa se caracteriza como descritiva ao analisar os preços dos produtos agrícolas 

arroz, feijão, milho, soja e trigo no Rio Grande do Sul através da comparação do seu comportamento ao longo do 

tempo frente os acontecimentos da economia brasileira nos anos de 1980 a 2009. Serão utilizadas a pesquisa 

bibliográfica para a descrição dos aspectos da economia brasileira e a pesquisa documental para o levantamento de 

informações secundárias, como por exemplo, os preços nominais dos diferentes grãos. Além disso, será utilizado o 

método estatístico para a análise do comportamento das séries de preços. Os preços reais apresentados foram 

deflacionados pelo IGP-DI com base em dezembro de 2009. Serão estimadas linhas de tendência, calculados índices 

de sazonalidade, assim como serão verificadas variações bruscas nos preços, buscando identificar os fatores que as 

causam. As mudanças econômicas ocorridas no Brasil parecem ter, numa primeira análise, influenciado os preços 

reais recebidos pelos produtores no Rio Grande do Sul, fato que será ainda testado com o desenvolver da pesquisa. 


