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INFORMASEADE
ECONOMIA

Estado de São Paulo

São Paulo tem superávit no comércio interestadual 

De acordo com a Tabela de Recursos e Usos (TRU), divulgada em 2022 pelo IBGE, o total comercializado pelo Estado de São Paulo com as 
demais Unidades Federativas (UFs) apresentou superávit de aproximadamente R$ 360 bilhões, em 2018. Dentre as atividades econômicas 
que mais contribuíram para esse saldo positivo, destacam-se as vendas de produtos vinculados às indústrias de transformação e aos serviços 
associados às atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, que alcançaram superávit de R$ 201,0 bilhões e R$ 129,0 bilhões, 
respectivamente. Já a agropecuária, os serviços de eletricidade e gás, água, esgoto e gestão de resíduos e as atividades provenientes das 
indústrias extrativas registraram os maiores saldos negativos. 
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Comércio paulista por vias internas, segundo atividades econômicas 
Estado de São Paulo, 2018, em R$ milhões

Descrição das atividades econômicas Exportações Importações Saldo do comércio 
interestadual

Total  913.442  553.451 359.991 
Indústrias de transformação  631.314  430.287 201.027 
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados  129.003 129.003 
Outras atividades de serviços  90.356  15.557 74.799 
Comércio  26.515 26.515 
Informação e comunicação  19.416  2.448 16.968 
Construção  794 794 
Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social  259 259 
Transporte, armazenagem e correio  899 -899 
Atividades imobiliárias  167  2.531 -2.364 
Agropecuária  12.298  31.874 -19.576 
Eletricidade e gás, água, esgoto e gestão de resíduos  26.580 -26.580 
Indústrias extrativas  3.320  43.273 -39.954 
Fonte: Tabelas de Recursos e Usos por Unidades Federativas, IBGE; Fundação Seade. 

Em termos de comércio com outros países, em 2018, a economia paulista registrou déficit externo de R$ 58,6 bilhões, explicado, principalmente, 
pelas compras externas de produtos industriais, que registraram saldo negativo da ordem de R$ 57,7 bilhões. Dentre os saldos positivos, 
além dos transportes, ganham destaque os produtos das indústrias extrativas, com exportações de óleo bruto de petróleo, decorrentes da 
exploração do pré-sal da Bacia de Santos, e da agropecuária.  

Comércio paulista com outros países, segundo atividades econômicas 
Estado de São Paulo, 2018, em R$ milhões 

Descrição das atividades econômicas Exportações Importações Saldo do  
comércio externo

Total  272.777  331.370 -58.593 
Indústrias de transformação  179.390  237.100 -57.709 
Outras atividades de serviços  34.308  49.280 -14.971 
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados  5.083  8.064 -2.982 
Informação e comunicação  8.066  10.163 -2.097 
Eletricidade e gás, água, esgoto e gestão de resíduos  3  1.502 -1.499 
Comércio  1.191  791 401 
Atividades imobiliárias  3.793  2.183 1.610 
Construção  2.329  719 1.610 
Indústrias extrativas  16.907  13.006 3.901 
Agropecuária  8.991  3.554 5.437 
Transporte, armazenagem e correio  12.715  5.009 7.706 
Fonte: Tabelas de Recursos e Usos por Unidades Federativas, IBGE; Fundação Seade. 
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