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Saldo da balança do agronegócio paulista foi de US$ 6,92 bilhões de janeiro a agosto – 8,6% 
maior que no último ano. As exportações agrícolas do estado representam mais de um quarto 
do total do Brasil. É de São Paulo que sai boa parte dos produtos exportados para os árabes, 
principalmente o açúcar e a carne bovina.  
 

 
Divulgação Única 
Produção de cana é uma das mais fortes no estado. 
 
O saldo da balança comercial do agronegócio paulista foi de US$ 6,92 bilhões entre janeiro e 
agosto deste ano. Foram US$ 10,36 bilhões em exportações e US$ 3,44 bilhões em 
importações. O superávit é 8,6% maior que no mesmo período de 2006. E as exportações 
foram 13,8% maiores que no ano passado. Apesar do crescimento no saldo, a participação do 
agronegócio paulista na balança comercial do país diminuiu nesse período: no ano passado era 
27,3%. Neste ano, caiu para 25,9%. Ainda assim, representa mais de um quarto do total. 
 
O recuo, embora pequeno, tem a ver com a queda no preço internacional do açúcar, um dos 
principais produtos exportados por São Paulo, segundo José Sidnei Gonçalves, pesquisador do 
Instituto de Economia Agrícola (IEA), que fez o levantamento para a Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do estado de São Paulo. 
 
"Quando o preço do açúcar sobe, a participação de São Paulo na balança comercial do 
agronegócio brasileiro cresce. Este ano, como os preços estão baixos, tende a cair mais", diz 
Gonçalves. "Agora é a hora do Brasil central aparecer mais, já que os preços da soja e do 
milho estão altos". Entre 2005 e 2006, lembra ele, o preço do açúcar dobrou. De 2006 para 
2007, caiu pela metade. 
 
Os principais produtos exportados pelo estado são os do complexo cana, açúcar e álcool, carne 
bovina, papel e celulose e sucos cítricos. E dos US$ 10,36 bilhões de exportações, a maior 
parte é de produtos processados. "O agronegócio paulista possui um grande diferencial: o 
poder de agregação de valor do setor.Temos que 85% dos produtos exportados passam por 
algum tipo de industrialização e ou processamento, enquanto nas exportações brasileiras do 
setor esse índice é de 56%", afirma o secretário de Agricultura, João Sampaio. 
 
"Isso mostra que a geração de riqueza paulista vem da sua capacidade de industrializar e da 
sua infra-estrutura. Um exemplo é a cadeia da carne bovina: não possuímos o maior rebanho, 
mas somos um grande corredor de exportação e processamento dos animais abatidos em 
outros estados". A carne bovina, aliás, é um dos principais produtos que o agronegócio 
paulista que exporta para os árabes. 
 
Importações 
 
O agronegócio paulista importou US$ 3,44 bilhões entre janeiro e agosto deste ano – 26% a 
mais que em 2006. Segundo Gonçalves, as importações agrícolas do Estado são 
essencialmente referentes a peças para a montagem de máquinas e implementos.  "As 
importações do estado sustentam a modernidade do agronegócio brasileiro", diz. 
 



No geral, as exportações do estado somaram US$ 33,19 bilhões entre janeiro e agosto – 
32,4% das vendas externas do país. E as importações, US$ 30,49 bilhões. O superávit foi de 
US$ 2,70 bilhões. A corrente comercial do estado, portanto, foi de US$ 63,68 bilhões no 
período. É mais de um terço da corrente de comércio do país todo, que fechou em US$ 187,39 
bilhões. 
 
São Paulo 
 
O estado de São Paulo tem 645 municípios e mais de 40 milhões de habitantes. É onde se 
localiza o maior parque industrial do país e a maior produção econômica. Responde a 31% do 
PIB do país. O agronegócio se desenvolve por todo o interior do estado com safras o ano 
inteiro e produção de culturas variadas que vão da cana à banana. As exportações do 
agronegócio são fundamentais para manter o superávit do comércio exterior do estado. Sem o 
agronegócio, no período de janeiro a agosto deste ano haveria um déficit de US$ 4,22 bilhões 
na balança comercial, em vez do saldo positivo de US$ 2,70 bi. 
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