
Agronegócio paulista tem saldo de US$ 7,76 bi de janeiro a setembro 
 
O agronegócio paulista fechou os nove primeiros meses de 2007 com saldo de US$ 7,76 
bilhões, 6,2% a mais do que o mesmo período do ano passado. As exportações aumentaram 
11,9%, atingindo US$ 11,64 bilhões, enquanto as importações, também crescentes, fecharam 
em +25,6%, somando cerca de US$ 3,88 bilhões.  
 
As importações paulistas nos demais setores (exclusive os agronegócios) somaram US$ 30,77 
bilhões; as exportações, US$ 26,18 bilhões. Isso gerou déficit externo de US$ 4,59 bilhões. 
“Assim, conclui-se que os superávits do comércio exterior paulista continuam a depender do 
desempenho dos agronegócios estaduais”, destacam os pesquisadores do Instituto de 
Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 
(IEA/SAA), responsáveis pela elaboração dos dados da Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic).  
 
Os cinco principais agregados de cadeias de produção nas exportações dos agronegócio 
paulista foram cana e sacarídeas (US$ 3,55 bilhões), bovídeos-bovinos (US$ 2,42 bilhões), 
frutas (US$ 1,73 bilhão), produtos florestais (US$ 1,32 bilhão) e agronegócios especiais (US$ 
578,51 milhões), que juntos perfizeram 82,4% das exportações setoriais paulistas.  
 
Quanto ao agronegócio brasileiro, as exportações cresceram 19,2%, atingindo US$ 45,22 
bilhões (38,8% do total). As importações do setor aumentaram 46,2%, somando US$ 12 
bilhões (14% do total). O superávit do agronegócio, de janeiro a setembro, fechou em US$ 
33,22 bilhões, 11,8% a mais do que o mesmo intervalo de 2006. “Portanto, o desempenho dos 
agronegócios sustentou a balança comercial brasileira, uma vez que os demais setores, com 
exportações de US$ 71,38 bilhões e importações de US$ 73,66 bilhões produziram no período 
um déficit de US$ 2,28 bilhões”, apontam os pesquisadores.  
 
A quantidade exportada de produtos do agronegócio brasileiro cresceu 8,2% nos nove 
primeiros meses ante igual período de 2006, enquanto a quantidade exportada por São Paulo 
aumentou 9,6%. A participação de produtos industrializados (manufaturados e 
semimanufaturados) chegou a 80% no Estado, evidenciando índices superiores de agregação 
de valor se comparados com os nacionais (52%). 
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