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Enfoque Econômico é uma publicação do IPECE que tem por objetivo fornecer informações de forma imediata 
sobre políticas econômicas, estudos e pesquisas de interesse da população cearense. Por esse instrumento 
informativo o IPECE espera contribuir para a disseminação, de forma objetiva, do conhecimento sobre temas 
relevantes para o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. 

 
 Exportações cearenses surpreendem as expectativas e batem novo recorde em Dezembro de 2013. 

 

1. Balança Comercial do Ceará  

O mês de Dezembro surpreendeu as expectativas e alcançou novo recorde nas exportações cearenses, com um 
valor de US$ 239,9 milhões, registrando crescimento de 130,42% em relação ao mês imediatamente anterior, 
superando o crescimento registrado nos demais meses anteriores do ano, bem como ao resultado observado em 
dezembro de 2012, quando o valor foi de US$ 106,6 milhões, significando um crescimento de 125%. 

Por outro lado, as importações, com um montante de US$ 220,5 milhões, registraram um leve incremento de 
0,35% em relação ao mês anterior e um crescimento de 12% quando comparadas ao mesmo período de 2012.  

Com isso, o saldo da balança comercial cearense passou a ser superavitário, com valor de US$ 19,3 milhões, 
superior em 116,76% quando comparado ao saldo do mês de novembro. A corrente de comércio exterior 
cearense (soma dos valores exportados e importados) obteve no mês de dezembro uma alta de 42,17 % em 
relação a novembro, com valor de US$ 460,5milhões (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Balança Comercial do Ceará – Dezembro de 2013 
  

Mês Exportação Importação Saldo Corrente 

Janeiro 105.366.754 211.511.828 -106.145.074 316.878.582 

Fevereiro 90.721.532 310.210.399 -219.488.867 400.931.931 

Março 79.596.527 279.830.922 -200.234.395 359.427.449 

Abril 82.943.517 193.369.301 -110.425.784 276.312.818 

Maio 101.060.211 421.632.772 -320.572.561 522.692.983 

Junho 82.564.376 325.925.437 -243.361.061 408.489.813 

Julho 97.933.098 250.589.063 -152.655.965 348.522.161 

Agosto 105.585.095 173.930.589 -68.345.494 279.515.684 

Setembro 156.261.133 333.957.253 -177.696.120 490.218.386 

Outubro 174.346.956 360.444.614 -186.097.658 534.791.570 

Novembro 104.136.159 219.781.277 -115.645.118 323.917.436 

Dezembro 239.948.657 220.561.011 19.387.646 460.509.668 

Acumulado 1.420.464.015 3.301.744.466 -1.881.280.451 4.722.208.481 

                                   Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE 
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No acumulado de janeiro a dezembro de 2013, as receitas obtidas com as exportações alcançaram o valor 
recorde de US$ 1.420,4 milhões, registrando um incremento de 12,11% em relação ao mesmo período de 2012 
(US$ 1.266,9 bilhão). As importações, por sua vez, apontaram alta de 15,27%, na mesma comparação, 
resultando em um novo valor recorde, atingindo a quantia de US$ 3.301,7 bilhões. Com esse resultado, a 
balança comercial apresentou-se novamente deficitária, registrando o maior déficit acumulado dos últimos anos, 
com valor de US$ 1.881,2 milhões. Por sua vez, a corrente de comércio exterior estadual surpreendeu com um 
novo recorde para o acumulado do período, com valor de US$ 4.722,2 milhões, tendo registrado alta de 14,39% 
na comparação com o mesmo período do ano anterior. (Gráfico 01). 

 
Gráfico 1: Fluxo de Comércio Exterior - Ceará - Acumulado de  

Janeiro a Dezembro de 2004-2013 (US$ milhões FOB) 

 

 

 
 Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE
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2. Destaques de Produtos  

O produto Fuel oil, que está dentro do grupo Combustíveis minerais assumiu, mais uma vez, a liderança da 
pauta de exportação cearense no mês de dezembro de 2013, com US$ 114,8 milhões em vendas externas, 
participando com 47,86% de tudo que o Estado exportou no mês.   

O grupo Calçados e suas Partes ficou em segundo lugar, com a quantia exportada de US$ 30,2 milhões, em 
dezembro de 2013, com participação de 12,5 % na pauta cearense.  Em seguida estão Frutas (exceto castanha 
de caju) com valor de, aproximadamente, US$ 8,08 milhões, e participação de 8,08% no total da pauta das 
exportações, destacando-se nesse grupo as exportações de melões, que representaram 82,01% do total do grupo. 
Em seguida vêm Couros e Peles com US$ 17 milhões, e participação de 7,12%, Castanha de caju, com US$ 10 
milhões, e Máquinas e Equipamento, com US$ 7 milhões. Conjuntamente, esses seis segmentos representaram 
82,85% de toda a pauta de exportações cearenses de dezembro de 2013.  

Esse aumento nas exportações cearenses ocorreu principalmente pela exportação do Fuel oil, que registrou 
incremento de 47,86% ante o mês anterior. No entanto, vale ressaltar que apesar de sua importância relativa na 
pauta de exportações cearenses, esse produto não faz parte da estrutura produtiva estadual, sendo importado de 
outros estados e do exterior já refinado, armazenado no porto para ser vendido aos navios de bandeira 
estrangeira, talvez até por causa da localização geográfica do Ceará.  

Também apresentaram aumento das vendas externas no mês de dezembro os grupos de Máquinas e 
Equipamento, que aumentou 2.472,84%, quando comparado ao mesmo período de 2012 e Produtos Químicos, 
com crescimento de 53,54, ante o mesmo período de 2012.  

As contribuições negativas vieram das reduções nas exportações de Preparações Alimentícias (-22,53), 
Produtos Metalúrgicos (-15,53), Calçados e Partes (-5,15) e Couros e peles (-11,01) e Frutas (exceto castanha 
de caju), que retraiu 0,49%, quando comparadas ao ano de 2012. 

No tocante aos grupos importados, os Produtos metalúrgicos foram os principais itens comprados pelo Ceará, 
atingindo o valor de US$ 54,2 milhões, com uma participação de 24,5% no total da pauta de importação. Desse 
grupo destacam-se as importações de Outras construções e suas partes, de ferro fundido/ferro/aço, que 
representaram, aproximadamente, 45,06% do grupo e laminados de ferro/aço, que representou 
aproximadamente 12,92% do grupo. Aeronaves e aparelhos espaciais ficaram em segundo lugar, com 
participação de 18,22%, atingindo o valor de US$ 40,1 milhões do total de produtos comprados, com destaque 
especial para Outros helicópteros de peso >3500kg, vazios que representou 92,03% do grupo. Em terceiro veio 
Máquina e Equipamentos com participação de 12,18%, com destaque para Outras máquinas e 
apars.p/esmagar,etc.subst.miner.solida que representou 16,89% do grupo. As importações de Trigo 
apresentaram um crescimento de 90,80% em relação ao mês de dezembro de 2012, mas quando comparado com 
o mês anterior, observa-se uma queda de 48,82%. Por outro lado, observou-se uma queda de 20,64% na 
importação de Máquinas e equipamentos na comparação com o mês anterior, enquanto os produtos Têxteis 
registraram um incremento de 13,05%, em relação a novembro. Já as importações de Plásticos e suas obras 
registraram crescimento de 22,5%, em comparação ao mês anterior.  

Os dez principais produtos exportados responderam por 91,50% do valor total exportado pelo Estado, enquanto 
que os dez principais produtos importados concentraram 88,90% da pauta de importação (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Principais Produtos Exportados e Importados pelo Ceará – Dezembro de 2013 

  Exportados  US$ Part%   Importados  US$ Part% 
1 Combustíveis minerais  114.842.768 47,86 1 Produtos Metalúrgicos  54.246.562 24,59
2 Calçados e suas Partes  30.212.392 12,59 2 Aeronaves e Aparelhos  40.191.264 18,22
3 Frutas (exclusive Castanha de caju) 19.378.710 8,08 3 Máquinas e Equipamentos  26.867.435 12,18
4 Couros e peles 17.084.827 7,12 4 Trigos e Misturas de Trigo  20.122.799 9,12

5 

Castanha de caju, fresca ou seca, sem 
casca 10.054.031 4,19 5 Produtos Químicos  17.366.039 7,87

6 Máquinas e Equipamentos  7.217.160 3,01 6 Têxteis  9.953.801 4,51

7 

Minérios de ferro não aglomerados e 
seus concentrados 5.941.686 2,48 7 Combustíveis Minerais  8.334.672 3,78

8 Lagosta  5.327.310 2,22 8 Plásticos e suas Obras  7.540.919 3,42
9 Preparações Alimentícias  5.067.546 2,11 9 Óleo de Dendê  7.308.303 3,31

10 Ceras vegetais 4.433.655 1,85 10
Outros Prods.Ceram.Refrat.De 
Grafita ou Out.Carbono>50% 4.152.860 1,88

Demais Produtos  20.388.572 8,50   Demais Produtos  24.476.357 11,10
  Ceará  239.948.657 100,00   Ceará  220.561.011 100,00

   Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 
 

 
3. Destaques de Países 
 
As Antilhas Holandesas foram o principal parceiro de compras dos produtos cearenses, adquirindo o valor  de 
US$ 114,8 milhões, em dezembro  de 2013, que  representaram 47,86% das exportações cearenses. Para esse 
país foi vendido exclusivamente “Fuel-oil” . Em seguida vem os Estados Unidos, com valor de US$ 24,3 
milhões, ou 10,16% das vendas externas cearenses, proporcionando, principalmente pelas vendas de “Castanha 
de caju” (19,31%), “Outras lagostas (17,72%) e “Outs calçads.sol.ext.borr./plást.couro/Nat”( 8,17%).  Países 
Baixos  (Holanda), aparece em terceiro lugar com 5,7% das receitas externas,destacando-se principalmente 
pelas compras de Melões, que responderam  por 55,65% das vendas e Castanha de caju 12%. 

Com relação às origens das mercadorias compradas pelo Estado no mês de Dezembro de 2013, destaca-se a 
Alemanha, que representou 21,69% do valor importado pelo Estado. Desse país, o Ceará comprou, 
principalmente, Outros helicópteros de peso > 3500kg,representando 77,30%, Outs máquinase apars.p 
/esmagar.etc.subs.miner.solida,representando 9,4%. Da China as importações cearenses atingiram o valor de 
US$39,9 milhões, com destaque para Tijolos refratários, silico aluminosos, Glifosato e seu sal de 
monoisopropilamina e Trilhos de aço,de peso linear super ou igual 44,5kg/m . 

Vale ressaltar, também, o valor das importações vindas dos  Estados Unidos, Coreia do Sul e Argentina, que 
juntos representaram cerca de 27,12% do total importado pelo Ceará. Dos Estados Unidos, vieram Out Trigos e 
misturas de trigo c/ Centeio, ( 32,11%) e Out aviões a turbojato,etc 7000kg<peso<=15000kg,vazios,  
(18,11%).Da Coreia Do Sul vieram Outs reservatórios,etc de ferro/aço c>3001,s/disp term e Outs construções 
e suas partes ,de ferro fun/ferro/aço.Da Argentina, o Ceará comprou  basicamente, Outs. Fio- máquinas de 
ferro / aço,n/ligado,sec.circ.d<14mm representando 58,63% e Barrasde ferro/aço,lamin.quente dentadas,etc 
representando26,48%. 

 A Tabela 3 mostra os principais países de destino e origem do comércio exterior cearense de dezembro de 
2013,com suas respectivas participações. 
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Tabela 3 – Principais Países de Destino e Origem 

 do Comércio Exterior Cearense – Dezembro de 2013  
Destinos US$ Part.% Origens US$ Part.% 

Antilhas Holandesas 114.842.768 52,07 Alemanha 47.850.701 21,69
Estados Unidos 24.376.191 11,05 China 39.942.146 18,11
Países Baixos (Holanda) 13.364.791 6,06 Estados Unidos 31.887.492 14,46
China 11.908.653 5,40 Coreia do Sul 18.726.807 8,49
Itália 9.923.234 4,50 Argentina 9.201.739 4,17
Argentina 6.979.465 3,16 Indonésia 9.164.518 4,16
Alemanha 6.927.410 3,14 Federação da Rússia 8.292.833 3,76
Reino Unido 6.546.339 2,97 Canadá 8.020.354 3,64
Espanha 6.423.539 2,91 Japão 5.898.982 2,67
Hong Kong 4.006.458 1,82 Índia 5.274.784 2,39
Demais Países  34.649.809 15,71 Demais Países  36.300.655 16,46
Ceará  239.948.657 108,79 Ceará 220.561.011 100,00

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE 
 
 
 
4. Destaques de Portos 
  
As exportações cearenses foram realizadas principalmente por via marítima (97,4 %) no mês de Dezembro de 
2013, sendo os principais portos: Porto do Pecém (73,65%), com destaque para “Fuel-oil”,  calçados e partes, 
Frutas(inclusive melões), couros e peles  e castanha de caju; e o Fortaleza Porto (14,47%), por onde saíram os 
produtos “Fuel-oil”,calçados e partes, Frutas (inclusive melões,)  couros e peles, e castanha de caju. Por via 
Aérea foi exportado o valor de, aproximadamente, US$ 3,4 milhões (1,44%), enquanto o modal Rodoviário 
representou 0,95% das vendas internacionais cearenses e apenas 0,14% por via meios próprios. 

 
Tabela 4 – Principais Portos de Destino e Origem 

 do Comércio Exterior Cearense – Dezembro de 2013 

Exportação US$ Part.% Importação US$ Part.% 

Pecem - Porto – CE 114.851.378 65,88 Pecem - Porto - CE 285.527.603 79,22
Fortaleza - Porto – CE 32.848.827 18,84 Fortaleza - Porto - CE 34.272.889 9,51
Parnamirim – RN 6.116.253 3,51 Santos - SP 11.349.013 3,15
Foz do Iguaçu - Rodovia - PR 3.855.150 2,21 São Jose dos Campos - SP 6.000.000 1,66
Santos - SP 3.072.574 1,76 Fortaleza - Aeroporto - CE 5.659.795 1,57

Ceará 174.346.956 100,00 Ceará 360.432.983 100,00
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 

 
As importações cearenses também foram realizadas principalmente por via marítima (77,94%) nesse mês. Os 
dois principais portos foram: Porto do Pecém (40,62%), chegando por esse porto principalmente Gás natural 
liquefeito, Laminado de ferro/aço, Glifosato e seu sal de monoisopropilamina e Litorinas .O Porto de 
Fortaleza respondeu por quase 18,09% das importações cearenses, com destaque para os produtos que 
desembarcaram por lá: Out.trigos e misturas de trigo c/centeio, Partes de outros motores/geradores/grupos 
eletrogeradores. Ainda foram importados 22,05% pelo Aeroporto de Fortaleza, chegando por esse terminal 
Aviões a turbo jato.   
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