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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.
Balança Comercial do Estado registra déficit em abril de 2014.

1. Balança Comercial do Ceará
As exportações cearenses alcançaram o valor de US$ 82,30 milhões no mês de abril de 2014, apresentando uma
queda de 12,01% quando comparadas ao valor exportado em março do mesmo ano. Porém, com relação ao mês
de abril de 2013, o resultado mostrou uma queda de US$ 637,9 mil (-0,77%). Enquanto isso, as importações
registraram o valor de US$ 204,03 milhões, apresentando um aumento de 34,12% frente a março de 2014.
Com esse resultado, o saldo da balança comercial cearense foi novamente negativo em US$ 121,73 milhões,
representando um aumento no déficit de 107,77% quando comparado ao saldo de março do mesmo ano. Na
comparação com abril de 2013, o saldo negativo da balança comercial aumentou em US$ 11,307 milhões
(10,24%). A corrente de comércio exterior cearense (soma dos valores exportados e importados) alcançou em
abril de 2014 o valor de US$ 286,34 milhões, obtendo um aumento de 3,63% quando comparado ao mesmo
período de 2013, quando chegou a alcançar o valor de US$ 276,31 milhões.(Tabela 1)
Tabela 1: Balança Comercial do Ceará – 2014
Mês

Exportação

Importação

Saldo

Corrente

Janeiro

132.883.619

226.196.355

-93.312.736

359.079.974

Fevereiro

93.502.025

255.237.206

-161.735.181

348.739.231

Março

93.535.152

152.136.486

-58.601.334

245.671.638

Abril

82.305.604

204.038.663

Acumulado

402.226.400

837.608.710

-121.733.059

286.344.267

-435.382.310

1.239.835.110

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE

No acumulado dos quatro primeiros meses de 2014, as vendas externas do Estado atingiram o valor US$ 402,22
milhões, significando um aumento de 12,16% em relação ao mesmo período de 2013. Por outro lado, as
importações registraram uma queda de 15,81%, na mesma comparação, alcançando o valor de US$ 837,60
milhões. (Gráfico 1). Com isso o saldo da balança comercial registrou um menor déficit nesses quatro primeiros
meses de 2014, com valor de US$ 435,38 milhões, inferior ao saldo negativo observado em igual período de
2013. A corrente de Comércio estadual alcançou o valor de US$ 1,23 bilhão, tendo registrado uma queda de
8,40% quando comparada ao mesmo período de 2013.(Gráfico1)

Gráfico 1: Fluxo de Comércio Exterior - Ceará - Acumulado de
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Janeiro a Abril de 2004-2014 (US$ milhões FOB)
Exportação-US$ milhões FOB Jan-Abr. 2004 a 2014

.

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE

2. Destaques de Produtos
Calçados e Partes mais uma vez lideram a pauta de exportações cearenses, com US$ 22,42 milhões em vendas
externas, participando com 27,25% de tudo que o Estado exportou no mês de abril de 2014. Desse grupo
destacam-se Calçados de borracha/plastico com parte super. em tiras, etc que representaram aproximadamente
35,50% do grupo. Em seguida vêm Couros e Peles, com a quantia exportada de US$ 18,85 milhões e
participação de 22,90% no total das vendas externas em abril de 2014, destacando-se Couros/peles, bovinas,
prepars. divid. c/a flor que representaram 55,30% das exportações do grupo.
Castanha de caju ficou em terceiro lugar gerando uma receita de aproximadamente US$ 7,93 milhões com
participação de 9,65% das vendas externas. Em quarto lugar aparecem Ceras Vegetais , que gerou receitas de
exportação equivalentes a US$ 5,82 milhões, ou 7,08% do valor exportado. Esses quatro produtos
representaram 66,88% da pauta de exportação do Estado.
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Convém ressaltar a constante queda no valor das exportações de produtos Têxteis, que apresentou retração de
19,41% no mês de abril, relativamente ao mesmo mês de 2013.
Vale destacar o produto Minérios de ferro, que passou a ter uma participação de 6,25% no mês de abril 2014
gerando com isso uma receita de US$5,14 milhões para o Estado. Em relação a Preparações Alimentícias houve
uma retração de 34,46%, em relação ao mesmo período de 2013.
.
No tocante aos grupos importados, os Produtos Metalúrgicos foram os principais itens comprados pelo Ceará,
em abril, atingindo o valor de US$ 47,33 milhões, com uma participação de 23,20% no total da pauta de
importação. Desse grupo destacam-se as importações de Outs construções e suas partes, de ferro
fund/ferro/aço; Lamin.ferro/aço frio,/>=6dm, em rolos 1mm<e<3; e Torres e pórticos, ferro fundido, ferro ou
aço. Máquinas e Equipamentos ficaram em segundo lugar, com participação de 21,27%, atingindo o valor de
US$ 43,39 milhões do total de produtos comprados, com destaque especial para Outs. maqs e apars. de
elevação, de carga, de descarga que representaram aproximadamente 17,96% e Outros
grupos
eletrogeradores de energia eólica que representou, aproximadamente, 17,81% do grupo. Em terceiro veio
Têxteis, com participação de 12,58%, com destaque para Outros tipos de algodão não cardado nem penteado,
que representou 44,01% do grupo. Trigo ficou em quarto lugar entre os itens comprados, atingindo o valor de
US$ 22,653 milhões.
As importações de Combustíveis minerais apresentaram uma subida de 652,16% em abril de 2014,
comparativamente ao mesmo período de 2013. Já as importações de Produtos Químicos apresentaram uma
queda de 15,78%, em abril de 2014, relativamente a abril de 2013. Da mesma forma, Plástico e suas obras
registraram queda de 26,78%, em relação ao mês de 2013. Enquanto isso, as importações de Têxteis registraram
crescimento robusto de 152,68% em abril, em comparação ao mesmo período de abril de 2013.
Os dez principais produtos exportados em abril de 2014 responderam por 90,47% do valor total exportado pelo
Estado, enquanto que os dez principais produtos importados representaram 88,53% da pauta de importação em
abril de 2014. (Tabela 2)

Nº 108 – Comércio Exterior Cearense – Maio 2014

Tabela 2 – Principais Produtos Exportados e Importados pelo Ceará – Abril de 2014
Exportados
US$
Part%
Calçados e suas Partes
22.428.206 27,25
Couros e Peles
18.850.308 22,90
Castanha de Caju, Fresca Ou Seca, Sem
Casca
7.939.791
9,65
Ceras Vegetais
5.826.046
7,08
Preparações Alimentícias
5.474.551
6,65
Minérios de Ferro não aglomerados e
seus concentrados
5.147.003
6,25
Têxteis
3.345.730
4,07
Consumo de Bordo
Combustíveis Minerais
Obras de pedra ,gesso, cimento, mica
Demais Produtos
Ceará

Importados
1 Produtos Metalúrgicos
2 Máquinas e Equipamentos

US$

Part%

47332716

23,20

43394302

21,27

25669796

12,58

22653825

11,10

13507316

6,62

Combustíveis Minerais
10474804
7 Plásticos e suas obras
6472056
fio de fibras
8
artificiais>=85%, simples
4094677
2.266.832
2,75
9 Vestuário
3991836
1.750.669
2,13
Aparelhos . médicos ópticos
10
e precisão
3043095
1.436.609
1,75
7.839.859,00
Demais Produtos
23404240
9,53
Ceará
82.305.604 100,00
204038663
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração

5,13

3

Têxteis
4 Trigo
5 Produtos Químicos
6

3,17
2,01
1,96
1,49
11,47
100

3. Destaques de Países
Os Estados Unidos foi o principal parceiro de compras dos produtos cearenses, absorvendo o equivalente a
US$ 15,40 milhões ou 18,72% do total das vendas externas do Estado em abril de 2014. Para esse País foram
vendidos Castanha de caju (18,98%), Sucos (sumo) de outras frutas, n/fermen. s/adição de açúcar (17,35%);
Outs calçads. Sol.ext.borr./plást.couro/nate (10,34%) e Complementos alimentares (7,90) que juntos
representaram 54,59% das exportações do Ceará para os Estados Unidos. Em seguida vem a China, com valor
de US$ 8,46 milhões, participando com 10,29% das exportações cearenses, proporcionada, principalmente pelas
vendas de Minério de ferro não aglomerado e seus concentrados (60,79%) e Couros e peles bovinas (12,71%).
Argentina aparece em terceiro lugar com valor importado de US$ 5,634 milhões, com destaque para Outs calç.
cobr. tornoz. part.sup.borr.plást, que representou 31,17% do que foi comprado por esse País. Em quarto lugar
vem a Hungria, com 6,18% das receitas externas, destacando-se principalmente pelas compras de Couros e
peles, que responderam por 99,95 % das vendas.
Com relação às origens das mercadorias compradas pelo Estado em abril de 2014, destaca-se a China, com
valor de US$ 38,92 milhões que representou, aproximadamente, 19,08% do valor importado pelo Estado. Desse
País, o Ceará comprou, principalmente, Perfuratriz rotativa, autopropulsora, representando 57,26%, Lamin.
Ferro/aço, afrio,/>=6dm,em rolos,0.5mm<=e 27,59%. As importações cearenses dos Estados Unidos
atingiram, em abril de 2014, o valor de US$ 29,904 milhões, que representou 14,66% das compras externas do
Ceará. De lá vieram Out Trigos e misturas de trigos c/ centeio,esc.p/semead ( 37,98%); Outros tipos de algodão
não cardado nem penteado (27,39%) e Hulha betuminosa, não aglomerada (14%). Da Coreia do Sul vieram
Outs. construções e suas partes, de ferro fund/ferro/aço(41,27%); Outs. maqs.e apars de elevação,de carga, de
descarga,e (35,35%); e Trilhos de aço de peso linear super.ou igual.44,5kg/(10,32%).

Nº 108 – Comércio Exterior Cearense – Maio 2014

A India, por sua vez, representou 6,66% das importações cearenses, com vendas de US$ 13,58 milhões. Esse
País forneceu, principalmente, Outros grupos eletrogeradores de energia eólica(56,92%) e Clorpirifos(18,79)
que faz parte do grupo de Produtos Químicos.
A Tabela 3 mostra os principais países de destino e origem do comércio exterior cearense em Abril de 2014,
com suas respectivas participações.

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

Estados Unidos
China
Argentina
Hungria
Países Baixos
(Holanda)
Hong Kong
Paraguai
Vietnã
Itália
Colômbia
Demais Países
Ceará

US$
15.408.814
8.466.746
5.634.228
5.084.566

Part.%

Origens

18,72 China
10,29 Estados Unidos
Federação da
6,85 Rússia
6,18 Alemanha
Itália

US$

Part.%

75.695.504

43,52

12.294.399

7,07

11.406.318

6,56

7.635.631

4,39

7.614.229

4,38

3.999.284

4,86

3.432.098

4,17 Índia
3,91 Espanha

7.506.540

4,32

5.893.253

3,39

3,79 Coreia do Sul
3,33 Vietna

5.268.658

3,03

4.401.609

2,53

2,97 Taiwan
34,94 Demais Países

3.573.359

2,05

32.641.931

18,77

173.931.431

100

3.217.637
3.121.942
2.738.251
2.444.230
28.757.808
82.305.604

100,00 Ceará

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPEC

4. Destaques de Portos
As exportações cearenses foram realizadas principalmente por via marítima (84,11 %) no mês de abril de 2014,
sendo os principais portos: Pecém (34,68%), com destaque para a exportação de calçados e partes, castanha de
caju , ceras vegetais ,sucos; e Fortaleza (33,18%), por onde saíram os produtos couros e peles bovinos, ceras
vegetais, castanha de caju e calçados e parte. Por via Aérea foi exportado o valor de, aproximadamente, US$
6,465 milhões (7,85%), enquanto o modal Rodoviário representou 7,71% das vendas internacionais cearenses,
correspondendo ao valor de US$ 6,344 milhões e apenas 0,33% por via meios próprio.
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Tabela 4 – Principais Portos de Destino e Origem
do Comércio Exterior Cearense – Abril de 2014
Exportação

Pecém - Porto - Ce
Fortaleza - Porto - Ce
Santos - SP
São Paulo - Aeroporto - SP
Foz do Iguaçu - Rodovia - Pr
Ceará

US$

Part.%

28.542.338
27.308.395
7.964.485
3.137.175
2.855.908
82.305.604

34,68
33,18
9,68
3,81
3,47

Importação

US$

Pecém - Porto - Ce
127.822.668
Fortaleza - Porto - Ce
37.245.958
Santos - SP
14.778.227
Fortaleza - Aeroporto - Ce
6.065.235
Recife - Porto (Suape) - Pe
5.995.073

100,00 Ceará

204.038.663

Part.%
62,65
18,25
7,24
2,97
2,94
100,00

.Fonte:SECEX/MDIC. Elaboração IPECE SECEX/MDIC. Elaboração IPECE

As importações cearenses também foram realizadas principalmente por via marítima (95,55%) nesse mês de
abril de 2014. Os dois principais portos foram: Porto do Pecém (62,65%), chegando por esse porto
principalmente, Hulha betuminosa não aglomerada ;Outs construções e suas partes, de ferro fund/ferro/aço; e
Perfuratriz rotativa, autopropulsora; e o Porto de Fortaleza que respondeu por quase 18,25% das importações
cearenses, com destaque para os seguintes produtos : Out.trigos e misturas de trigo c/centeio; Outros/grupos
eletrogeradores de energia; e Partes de outros motores geradores /grupo eletrog. etc. Ainda foram importados
3,45% das mercadorias pelo Aeroporto de Fortaleza.
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