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O Governo de São Paulo investe em 
tecnologia, facilitação e capital 
humano, tornando o agronegócio 
uma atividade ainda mais presente, 
produtiva e eficiente, superando 
expectativas e resultados. São Paulo 
é hoje um dos exemplos mais bem-
sucedidos de agronegócio do Brasil.
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Agronegócio em São Paulo
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Distribuição:

Economia

O agro é responsável por 15% dos 
empregos formais do Estado de São 
Paulo, com grande parte deles nos 
setores de serviços e agroindústria.

SERVIÇOS48% 

AGROINDÚSTRIA35% 

SEGMENTO 
PRIMÁRIO 17% 



4

Maior produtor mundial de:

45 milhões de habitantes 

250 mil quilômetros quadrados

20% do PIB do 
agronegócio brasileiro 

358,4 milhões 
de toneladas 

da produção nacional53,2%

Cana-de-açúcar

24,6 milhões 
de toneladas

da produção nacional63,7%

Açúcar

13,2 bilhões 
de litros

da produção nacional47,5%

Etanol

Em tudo, um grande Estado
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Corresponde a 75,1% 
da produção nacional

São Paulo é o maior exportador mundial.
Laranja:

Limão:

Outros produtos dos quais São Paulo é 
o principal produtor brasileiro (em % da 
produção nacional):

O Estado de São Paulo também é o maior 
produtor brasileiro de bioeletricidade. 

Responde por 60% 
da produção mundial e 
78,7% da produção nacional

Hortaliças40%

38% Ovos

29,6% Codornas

90,9% Borracha (látex coagulado)

43,5% Abacate

22,6% Tangerina (2º maior produtor)

49,8% Goiaba

Produção
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• As melhores estradas, ferrovias, 
barcaças e aeroportos

• Porto de Santos (o maior da América Latina)

Exportação e logística

 • 48% da soja nacional

 • 60% da carne bovina nacional

 • 82% da exportação de café 

do Brasil

 • Maior exportador de proteína 
animal do mundo

 • Mais de 900 mil toneladas 

todo ano

 • Exportou mais de 16 bilhões 

de dólares em 2018
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Distribuição

CANA-DE- 

AÇÚCAR 

e ETANOL:

US$ 5 

BILHÕES

SUCOS: 

US$ 2,1 
BILHÕES

CARNES: 

US$ 2,1 
BILHÕES

COMPLEXO DA 

SOJA: 

 US$ 1,7 BILHÃO

PRODUTOS 

FLORESTAIS: 

US$ 1,8 BILHÃO
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Representam quase metade do total de 
exportações do Estado.

Participação:

17,4%

China

17,2%

UE

11,9%

EUA

3,1%

Hong
Kong

2,8%

Irã

Principais destinos
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Internacionalização
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IAC

IZ

IP

IB

IEA

ITAL

Instituto Agronômico de Campinas

Instituto de Zootecnia

Instituto de Pesca

Instituto de Economia Agrícola

Instituto de Tecnologia 
de Alimentos

Instituto Biológico

Mais de R$ 1 bilhão investidos em 
pesquisa nos últimos 5 anos.
Equipe com mais de 500 cientistas entre 
mestres, doutores e pós-doutores.

Seis institutos de pesquisa dedicados 
individualmente à agricultura, pecuária, 
tecnologia dos alimentos, economia 
agrícola e biologia, coordenados pela 
APTA —   Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios.

Investimento
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Pesquisa e Tecnologia
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Iniciativas e cuidados para 
um Estado 100% sustentável, 

incluindo um importante polo de 
florestas plantadas para produção 
de celulose, papel e madeira. Total 

respeito ao meio ambiente.

Cuidando do futuro
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Sustentabilidade
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Estamos de portas abertas para 
criar e gerar oportunidades ainda 

maiores. O melhor momento para 
acreditar em nossa gente e no 

nosso agronegócio é agora.
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Venha fazer negócios em SP
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Oportunidade
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www.sp.gov.br

/ governosp

www.sp.gov.br/agronegocio


