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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 do primeiro bimestre de 2014 foram a maior nos últimos dez anos  

 

1. Balança Comercial do Ceará  

As exportações Cearenses alcançaram em fevereiro de 2014, o montante de US$ 93,5 milhões, registrando uma 
queda de 29,64% em comparação ao mês imediatamente anterior. Relativamente ao mesmo período de fevereiro 
de 2013, estas subiram, obtendo um acréscimo 3,06%. Por outro lado, as importações totalizaram o valor de 
US$ 255,2 milhões nesse segundo mês do ano, apresentando um incremento de 12,83% em relação ao mês 
anterior. No entanto, quando comparadas a fevereiro de 2013, as importações registraram uma acentuada queda, 
de 17,72%.  

Em consequência dos valores das exportações e importações, o saldo da balança comercial cearense foi 
deficitário em US$ 161,7 milhões em fevereiro de 2014, abaixo do registrado no mesmo mês de 2013. Já a 
corrente de comércio exterior cearense, que é a soma dos valores exportados e importados, foi de US$ 348,73 
milhões, a mais baixa do ano de 2014. Esse valor representou uma queda de 13,01% quando comparado ao 
mesmo período de fevereiro de 2013. (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Balança Comercial do Ceará – 2014 
Mês Exportação Importação Saldo Corrente 

Janeiro 132.883.619 226.223.891 -93.340.272 359.107.510 

Fevereiro 93.502.025 255.237.206 -161.735.181 348.739.231 

Acumulado 226.385.644 481.461.097 -255.075.453 707.846.741 

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE 
 
No acumulado de janeiro a fevereiro de 2014, as exportações registraram o valor de US$ 226,38 milhões, 
apresentando um aumento de 15,45% frente ao mesmo período de 2013. As importações, por sua vez, 
obtiveram uma queda de (-7,72%) na comparação com os dois primeiros meses de 2013, atingindo o valor de 
US$ 481,46 milhões. 
 
A balança comercial registrou déficit no valor de US$ 255,07 milhões, significando um aumento de 21,67% 
frente ao saldo negativo observado em igual período de 2013. Por fim, a corrente de comércio exterior estadual 
no acumulado do período, alcançou o valor de US$ 707,8 milhões, tendo registrado queda de 1,39% na 
comparação com os mesmos meses do ano anterior. (Gráfico 01). 
 
 
 
 
 
 
 



 Nº 103                                                                                                                                        Março/2014

Comércio Exterior Cearense – Fevereiro de 2014 

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

Janeiro a Fevereiro- 2004-2014 (US$ milhões FOB) 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 

 

2. Destaques de Produtos  

No mês de fevereiro de 2014, a pauta de exportação cearense foi liderada pelos produtos Calçados e partes, 
com US$ 27,3 milhões em vendas externas, participando com 29,28% de tudo que o Estado exportou no mês. 
Em seguida estão Couros e peles, com valor de aproximadamente US$ 25,62 milhões, Frutas (exceto castanha 
de caju), com US$ 9,22 milhões, Castanha de caju, com US$ 8,83 milhões e Ceras vegetais, com US$ 6,5 
milhões. Esses cinco segmentos representaram 83,03% de toda a pauta de exportações do Estado. Vale ressaltar 
que a queda das exportações cearenses de fevereiro de 2014, com relação ao mês anterior, foi puxada pela 
redução nas vendas de calçados (17,63%), Castanha de caju (10,17%), Frutas (exceto castanha de caju) 
(37,61%). Já Couros e peles surpreendeu com uma alta de (128,47%), observando-se, também, crescimento do 
produto Ceras Vegetais, cuja taxa foi de 14,51%, relativamente ao mês anterior. 

 
 

Exportação ‐ Janeiro a Fevereiro 
2004 a 2014 
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No que se refere à pauta de importação, o grupo de Produtos Máquinas e equipamentos forneceu os principais 
itens comprados pelo Ceará no mês de fevereiro de 2014, atingindo o valor de US$ 86,6 milhões, o que 
significa uma participação de quase 34,0% do total da pauta. Os produtos em destaque dentro desse segmento 
foram: Máquinas e aparelhos p /esmagar subst.miner.solida, Outras unidades proc.digit.com unid.memo e 
Máquinas e aparelhos p/ind. de panificação, pastelaria, etc. Em seguida aparece o setor de Produtos 
Metalúrgicos, respondendo por 16,8% do total importado, com valor de quase US$ US$ 43,0 milhões, com 
destaque para os itens Outras construções e suas partes de ferro fundido/ferro/aço e Laminados e ferro/aço. Em 
terceira colocação estão Aeronaves e suas partes, com a importação basicamente de aviões a turbo jato, 
7000kg<peso<=15000kg. 
 
Dentre os dez principais produtos da pauta de importação do mês de fevereiro, apenas produtos metalúrgicos 
apresentaram queda no valor (-36,2%), quando comparado com o mesmo mês de 2013. Os demais produtos 
tiveram crescimento, como: aeronaves espaciais (2.847%), vestuário (401,7%) e máquinas e equipamentos 
(74,7%).  
 
Os dez principais produtos importados responderam por 93,4% de tudo o que foi comprado pelo Ceará no mês 
de fevereiro. Enquanto os dez principais produtos exportados concentraram 95,4% da pauta de exportações 
(Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Principais Produtos Exportados e Importados pelo Ceará – Fevereiro de 2014 

 
Exportados US$ Part.% Importados US$ Part.% 

Calçados e partes  27.374.290 29,28 Máquinas e Equipamentos 86.655.643 33,95
Couros e peles 25.624.422 27,41 Produtos Metalúrgicos 42.974.230 16,84

Frutas (exclusive castanha de caju) 9.228.886 9,87
Aeronaves e aparelhos espaciais 
e suas partes 

35.898.855 14,06

Castanha de caju, fresca ou seca, sem 
casca 

8.834.545 9,45 Têxteis  21.643.516 8,48

Ceras vegetais 6.574.498 7,03 Combustíveis minerais 13.946.369 5,46
Preparações alimentícias  4.878.114 5,22 Produtos Químicos 12.922.163 5,06
Têxteis 3.300.957 3,53 Óleo de dende 8.583.801 3,36
Consumo de bordo 1.402.632 1,50 Plásticos e suas obras 7.556.894 2,96
Produtos Metalúrgicos 1.014.131 1,08 Vestuário 4.738.267 1,86
Obras de pedra gesso e cimento, mica 921.649 0,99 Papeis e cartões 3.417.517 1,34
Demais Produtos 4.347.901 4,65 Demais Produtos 16.899.951 6,62

Ceará 93.502.025 100,00 Ceará 255.237.206 100,00

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 

 
3. Destaques de Países 
 
Os Estados Unidos novamente foi o principal parceiro de compras dos produtos cearenses, adquirindo o valor 
de US$ 18,89 milhões em fevereiro de 2014, representando 20,19% do total exportado pelo Estado. Para esse 
País foram vendidos, principalmente, castanha de caju, Outs calçados de sol, ceras vegetais, outs couros 
sucos(sumos) de outras  frutas, n/ fermen.s/adição de açúcar e calçados e partes, e complementos alimentares 
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Logo em seguida, vem a Hungria (8,92%), para onde foi vendido principalmente Couros/peles bovino e 
calçados. Para os Países Baixos (Holanda), que participaram com 7,24% das compras externas de produtos 
cearenses, seguiu, principalmente, melões frescos, castanha de caju, outrs frutas congeladas n/cozidas, mangas 
frescas, bananas frescas, melancias frescas , Couros e peles   e Ceras vegetais, e para a Argentina (6,12%) 
foram vendidos Calçados e partes,   Tecidos de algodão e Máquinas para limpeza.  

Com relação às origens das mercadorias compradas pelo Ceará no mês de fevereiro, a China ainda aparece 
como principal fornecedora, com valor de US$ 38,1 milhões. Desse País o Ceará adquiriu principalmente  
Laminado de ferro/aço e Tecidos sintéticos. Os Estados Unidos aparece logo em seguida, com o fornecimento 
de aeronaves espaciais, Partes de outros motores/geradores/grupos eletrogeradores e Outros grupos 
eletrogeradores de energia eólica. Da França, o Ceará importou o valor de US$ 27,9 milhões, sendo o 
principal produto adquirido aviões a turbojato, etc.7000kg<peso<=15000kg. 

Vale ressaltar que o valor das importações vindas tanto da China como dos Estados Unidos teve uma redução 
no mês de fevereiro, quando comparado com o mesmo período de 2013, com reduções de 46,9% e 22,0%, 
respectivamente. Os demais, que aparecem na Tabela 3, apresentaram aumento no valor importado, com 
destaque para França, Japão e Coréia do Sul. 

Tabela 3 – Principais Países de Destino e Origem 
 do Comércio Exterior Cearense – Fevereiro de 2014 

Destinos US$ Part.% Origens US$ Part.% 

Estados Unidos 18.879.429 20,19 China 38.151.505 14,95

Hungria 8.343.602 8,92 Estados Unidos 32.077.768 12,57

Países Baixos (Holanda) 6.768.274 7,24 França 27.907.043 10,93

Argentina 5.725.853 6,12 Alemanha 23.819.627 9,33

Itália 5.613.745 6,00 Japão 23.674.507 9,28

China 3.768.840 4,03 Coreia do Sul 16.071.208 6,30

Reino Unido 3.488.426 3,73 Itália 15.154.687 5,94

Alemanha 3.466.472 3,71 Colômbia 14.692.991 5,76

Espanha 2.493.367 2,67 Indonésia 11.416.283 4,47

México 2.483.927 2,66 Vietnã 8.160.041 3,20

Demais Países 32.470.090 34,73 Demais Países 44.111.546 17,28

Ceará 93.502.025 100,00 Ceará 255.237.206 100,00

 Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 
 
 
4. Destaques de Portos e Vias 

 
As exportações cearenses foram realizadas principalmente por via marítima (91,19%) no mês de fevereiro de 
2014, sendo os principais portos: Porto de Fortaleza (43,8%), partindo desse porto Calçados e partes, Couros e 
peles, Castanha de caju, Cera vegetal, Máquina para limpeza, entre outros; e Porto do Pecém (34.40%), com 
destaque para Castanha de caju, Ceras vegetais, Melão, Manga, Banana, Melancia, Sucos (sumo) de outras 
frutas, entre outros itens. Por via Aérea foi exportado 3,91%, com destaque para Ceras vegetais e 
Complementos alimentares. Também por via aérea foi exportado pelo Aeroporto de Campinas (SP), partindo de  
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lá essencialmente calçados e partes. Já por via Rodoviária foi exportado 4,82%, com destaque para Castanha de 
caju, melão, Outras frutas e Couros e peles.  

As importações cearenses também foram realizadas principalmente por via marítima (83,3%) nesse mês. Os 
quatro principais portos foram: Porto do Pecém (48,1%), chegando por esse porto principalmente Construções e 
suas partes, de ferro fundido/ferro/aço, Outras unidades proc.digit.com unid.memo e Hulha betuminosa, não 
aglomerada. O Porto de Santos respondeu por 13,3% das importações cearenses, com destaque para os produtos 
que desembarcaram por lá basicamente Outras máquinas e aparelhos p/esmagar subst.miner.solida. Pelo Porto 
de Fortaleza chegaram Outros óleos de dendê, Partes de outros motores/geradores/grupos eletrogeradores e 
Outros grupos eletrogeradores de energia eólica.  

 
Tabela 4 – Principais Portos de Destino e Origem 
 do Comércio Exterior Cearense – Agosto de 2013 

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

Fortaleza - Porto – CE 40.953.871 43,80 Pecem - Porto – CE 122.831.273 48,12

Pecem - Porto - CE 32.167.057 34,40 Santos – SP 33.919.344 13,29

Parnamirim - RN 5.388.958 5,76 Fortaleza - Porto - CE 26.767.272 10,49

São Francisco do Sul - SC 2.685.007 2,87 Boa Vista - RR 26.698.855 10,46

Ceará 93.502.025 100,00 Ceará 255.237.206 100,00

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 
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