Comércio Exterior Cearense – Setembro 2014
Outubro/2014

Nº 118

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.
Saldo da Balança Comercial cearense registrou novo déficit em setembro.

1. Balança Comercial do Ceará
O Comércio Exterior Cearense apresentou redução no mês de setembro, frente ao mês anterior, bem como em
relação ao mesmo período do ano de 2013.
As exportações cearenses alcançaram, em setembro de 2014, o montante de US$ 119,01 milhões, registrando
uma redução de 23,84% frente ao mesmo período de 2013, quando somaram o valor de US$ 156,26 milhões.
Porém, com relação ao mês anterior o resultado mostrou uma retração em termos absolutos de US$ 30,25
milhões, ou seja, queda de 20,27%. Enquanto isso, as importações registraram o valor de US$ 291,52 milhões,
apresentando uma alta de 27,68% frente a agosto de 2014. Ainda assim, o valor importado em setembro de
2014 teve redução de 12,71%, em relação ao mesmo período de 2013, quando as importações alcançaram US$
333,95 milhões.
Com esse resultado, o saldo da balança comercial cearense foi novamente negativo em US$ 172,50 milhões,
representando um acréscimo no déficit de 118,22% quando comparado ao saldo de agosto do mesmo ano. Já a
corrente de comércio exterior cearense (soma dos valores exportados e importados) alcançou em setembro de
2014 o valor de US$ 410,53 milhões, obtendo uma queda de 16,25% quando comparada ao mesmo período de
2013, quando chegou a alcançar o valor de US$ 490,21 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

255.256.285

-161.754.260

348.758.310

Março

93.535.152

152.136.486

-58.601.334

245.671.638

Abril

82.305.604

204.056.424

-121.750.820

286.362.028

Maio

86.378.408

385.006.158

-298.627.750

471.384.566

Junho

263.055.575

197.614.695

65.440.880

460.670.270

Julho

125.107.425

534.592.659

-409.485.234

659.700.084

Agosto

149.268.132

228.319.613

-79.051.481

377.587.745

Setembro
Acumulado

119.013.335

291.522.731

-172.509.396

410.536.066

1.145.049.275

2.474.701.406

-1.329.652.131

3.619.750.681

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE

No acumulado do ano até setembro, o valor das exportações foi de US$ 1,145 bilhão, apresentando uma alta
de 26,94% em relação ao mesmo período de 2013. As importações, por sua vez, tiveram um desempenho um
pouco menor registrando uma queda de 1,05 %, em relação ao mesmo período do ano anterior, quando
totalizou o valor de US$ 2,474 bilhões. (Gráfico 1).
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Com esse desempenho o saldo da balança comercial registrou déficit acumulado de US$ 1,329 bilhão nesses
últimos nove meses. Por sua vez, a corrente de comércio estadual surpreendeu com um novo recorde para o
acumulado do período, com valor de US$ 3,619 bilhões, tendo registrado alta de 6,37% na comparação com o
ano anterior. (Gráfico1)
Gráfico 1: Fluxo de Comércio Exterior - Ceará - Acumulado de
Janeiro a Setembro de 2004-2013 (US$ milhões FOB)
Exportação-US$ milhões FOB Jan-Setembro 2004 a 2014

.

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE
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2. Destaques de Produtos
Calcados e suas partes mais uma vez lideraram a pauta de exportações cearenses, com valor de US$ 27,715
milhões em vendas externas, participando com 23,29% de tudo que o Estado exportou no mês de setembro de
2014. Apesar de sua importância na pauta cearense no período, houve queda nas vendas externas desse produto
em 9,97%, relativamente ao mesmo período de 2013, embora sua participação tenha aumentado em igual
período. Em seguida vêm Couros e peles, com a quantia exportada de US$ 18,430 milhões participando com
15,49% do total da pauta externa cearense. Frutas (exclusive castanha de caju) vêm em terceiro lugar gerando
uma receita de, aproximadamente, US$ 16,683 milhões, com participação de 14,02% nas vendas externas. Em
quarto lugar veio Combustíveis Minerais com valor de US$ 13,323 milhões que representaram
aproximadamente 11,20% das exportações cearenses. Castanha de caju aparece em quinto lugar nas vendas
para o exterior com o valor de US$ 7,571 milhões, participando com 6,36% da pauta de exportações do Ceará.
Esses cinco segmentos representaram 70,35% de toda a pauta de exportações do Estado. Convém destacar a
constante queda nos valores das exportações de calçados e suas partes; castanha de caju; frutas (exclusive
castanha de caju) e, combustíveis minerais, que apresentaram retração de 9,97% ; 4,06%; 2,09%; e 75,37%
no mês de setembro, quando comparadas ao mesmo período de 2013. Além de produtos têxteis, que teve
queda de 52,18% em setembro, relativamente ao mesmo período de 2013.
Destaque foi para o grupo de Máquinas e Equipamentos, que teve uma ascensão de 1.468,15% no mês de
setembro na comparação com setembro de 2013 e Preparações Alimentícias que obteve uma subida nas vendas
externas de 63,10% em relação a igual período de 2013. Da mesma forma, ceras vegetais obteve alta de
61,47% nas vendas externas em setembro de 2014.
Em relação aos principais grupos importados, os Produtos Metalúrgicos foram os principais itens comprados
pelo Estado em setembro de 2014, alcançando o montante de US$ 96,173 milhões, representando de 32,99% da
pauta de importação. No âmbito desse grupo, destacaram-se Lamin.ferro/aço, l>=6dm, galvan.outro
proc.e<4.75mm vindos da China, representando 20,37%; Outs.construções e suas partes, de ferro
fund/ferro/aço vindos da Coreia do Sul, que representaram 56,79% e Outros fio-máquinas de outras ligas de
aços também da China, com uma participação de 9,95%.
Em segundo lugar vieram os Combustíveis Minerais, com uma participação de 11,67%, atingindo o valor de
US$ 34,020 milhões do total da pauta importada nesse mês. As compras desse produto foram reduzidas em
58,8% em relação ao mesmo período de 2013. Com destaque especial para hulha betuminosa não aglomerada
produto cujo valor importado foi o maior no mês de setembro vindo da Colômbia. Em terceiro lugar aparecem
os Produtos Químicos com participação de 10,97%, com destaque para glifosato e sal de monoisopropilamina
que representou 15,74% do grupo de produtos químicos vindos da China.
Vale destacar o crescimento das importações de aeronaves e aparelhos espaciais que teve uma alta de 397,03%
no mês de setembro comparado ao mesmo período de 2013 e veículos, automóveis, tratores que obteve alta de
347,37% em setembro em relação a igual período de 2013.
Os dez principais produtos exportados em setembro de 2014 responderam por 91,26 % do valor total
exportado pelo Estado do Ceará, enquanto os dez principais produtos importados concentraram 89,93% da
pauta de importação em setembro de 2014.
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Tabela 2 – Principais Produtos Exportados e Importados pelo Ceará – Setembro de 2014
Exportados
Calçados e suas Partes
Couros e Peles
Frutas (Exclusive Castanha De
Caju)
Combustíveis Minerais
Castanha De Caju, Fresca Ou
Seca, Sem Casca
Máquinas E Equipamentos
Preparações Alimentícias
Ceras Vegetais
Lagosta

2014 Part.% Importados
27.715.517 23,29 Produtos Metalúrgicos
18.430.501 15,49 Combustíveis Minerais
16.683.369
13.323.885
7.571.059
6.374.511
5.656.206
5.264.313
4.976.726

2.613.246
Têxteis
Demais Produtos
10.404.002
Ceará
119.013.335
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: Ipece

Produtos Químicos
14,02
11,20 Máquinas e Equipamentos
Out.Trigos e Misturas de Trigo
6,36 C/Centeio, Exc.P/ Semead
5,36 Têxteis
4,75 Aeronaves e Aparelhos Espaciais
4,42 Óleo de Dendê
4,18 Plásticos e Suas Obras
Veículos , Automóveis , Tratores
2,20 Ciclos e Outros
8,74 Demais Produtos
100,00 Ceará

2014 Part.(%)
96.173.260
32,99
34.020.453
11,67
31.978.755
28.228.313

10,97
9,68

22.058.815
15.727.427
13.171.184
7.889.680
6.937.882

7,57
5,39
4,52
2,71
2,38

5.692.099
29.644.863
291.522.731

1,95
10,17
100

3. Destaques de Países
Os Estados Unidos novamente foram o principal destino das compras dos produtos cearenses, sendo
exportado para esse País o valor de US$ 18,850 milhões, que representaram 29,16% do total das vendas
externas do Estado em setembro de 2014. Para esse País foram vendidos lagostas (21,80%); calçados (14,10%),
sucos (sumo) de outras frutas n/ fermentadas. s/adição açúcar (13,81%); castanha de caju (9,54%) entre outros
produtos.
Antilhas Holandesas foram o segundo parceiro de compras dos produtos cearenses, adquirindo o valor de
US$ 13,323 milhões, representando 11,20% das vendas externas cearenses, para onde seguiu principalmente
“Fuel oil” representando 100%.
Países Baixos (Holanda) aparecem em terceiro lugar com valor de US$ 11,285 milhões, participando com
9,48% das exportações cearenses, proporcionada, principalmente, pelas vendas de melões (61,05%); castanha
de caju (19,70%); melancias frescas (7,39%) dentre outros produtos exportados. Reino Unido vem em quarto
lugar com valor de US$ 7,080 milhões, para lá foram vendidos melões (71,48%); melancias frescas (12,0%) e
mel natural (5,38), que representaram 5,95% das receitas externas.
Com relação à origem das mercadorias compradas pelo Estado em setembro de 2014, destaca-se a China, que
representou aproximadamente, 30,78% do valor importado pelo Estado, o equivalente a US$ 89,72 milhões.
Desse país, o Ceará comprou, principalmente, Lamin.ferro/aço, l>=6dm, galvan.outro proc.e<4.75mm .
Os Estados Unidos vieram em segundo lugar, com valor aproximadamente de US$ 30,52 milhões, que
representou 10,47% das compras externas do Ceará. De lá veio Out Trigos e misturas de trigos.
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A Colômbia aparece em terceiro lugar, de lá, foram importados o valor de US$30,087 que representou 10,32
das compras externas cearenses, sendo seu principal produto importado Hulha betuminosa não aglomerada
(86,62%). Em relação a esse País foi surpreendente o crescimento das importações em 137,05% com relação a
igual período de 2013.
A Coreia do Sul, com valor de US$ 25,347 milhões, que representaram 8,69% das importações cearenses.
Desse País veio Outs construções e suas partes, de ferro fund/ferro/aço 56,79%.
A Tabela 3 mostra os principais países de destino e origem do comércio exterior cearense em setembro de
2014, com suas respectivas participações.
Tabela 3 – Principais Países de Destino e Origem
do Comércio Exterior Cearense – Setembro de 2014
Destinos
Estados Unidos
Antilhas Holandesas
Países Baixos
(Holanda)
Reino Unido
Hungria
Argentina
Uruguai
Alemanha
Hong Kong
Paraguai
Demais países
Ceará

2014 Part.(%) Origens
18.850.722
15,84 China
13.323.885
11,20 Estados Unidos
11.285.654
7.080.432
5.675.643
4.912.038
4.234.797
4.123.617
3.653.031
3.513.781
42.359.735
119.013.335

9,48
5,95
4,77
4,13
3,56
3,46
3,07
2,95
35,59
100,00

Colômbia
Coreia do Sul
Indonésia
Índia
Canadá
Alemanha
Rússia
Itália
Demais Países
Ceará

2014 Part.(%)
89.719.947
30.529.820

30,78
10,47

30.087.940
25.347.304
11.685.584
11.154.447
10.594.863
9.692.324
8.192.229
7.027.250
57.491.023

10,32
8,69
4,01
3,83
3,63
3,32
2,81
2,41
19,72

291.522.731

100,00

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração

4. Destaques de Portos
As exportações cearenses foram realizadas principalmente por via marítima (89,92 %) no mês de setembro de
2014, sendo os principais portos: Porto do Pecém (40,84%), com destaque para fuel oil; calçados e suas
partes; melões ;castanha de caju; outs lagostas; sucos; partes de outros motores geradores/grupos
eletrogeradores etc e calçados e partes; e o Porto de Fortaleza (21,12%), por onde saíram couros e peles;
melões frescos ;ceras vegetais . Por via Rodoviária foi exportado o valor de, aproximadamente, US$ 7,355
milhões (6,18%), enquanto o modal aéreo representou 3,46% das vendas internacionais cearenses,
correspondendo ao valor de US$ 4,119 milhões e apenas 0,39% por via meios próprios.
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Tabela 4 – Principais Portos de Destino e Origem
do Comércio Exterior Cearense – Setembro de 2014
Exportação
Pecém - Porto - Ce
Fortaleza - Porto - Ce
Santos - SP

US$
48.601.566
25.140.713
8.258.322

Parnamirim - Rn
7.792.708
Rio De Janeiro - Porto (Sepetiba) Rj
7.337.866
Demais Portos
21.882.160
Ceará
119.013.335

Part.%

Importação

US$

40,84 Pecém - Porto - Ce
21,12 Santos -SP
6,94 Fortaleza - Porto - Ce
Fortaleza - Aeroporto 6,55 Ce
São Francisco do Sul 6,17 Sc
18,39 Demais Portos
100,00 Ceará

117.879.674
82.134.214
49.774.124

40,44
28,17
17,07

10.065.817

3,45

8.371.454
23.297.448

2,87
7,99
100,00

291.522.731

Part.%

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IPECE .

As importações cearenses também, foram realizadas principalmente por via marítima (91,71%) no mês de
setembro de 2014, com redução de 17,4% em relação ao mesmo período de 2013.Os principais portos foram
Porto do Pecém chegando por esse porto 40,4% , principalmente Hulha betuminosa, não aglomerada,
enquanto que pelo Porto de Santos, em São Paulo ,28,17%, tendo como principal produto Glifosato e seu sal
de monoisopropilamina. O Porto de Fortaleza respondeu por quase 17,07% das importações cearenses, com
destaque para os produtos : Out.trigos e misturas de trigo c/centeio, exc.p/ semead. Ainda foram importados
3,45% pelo Aeroporto de Fortaleza. Por via Aérea foi importado o valor de, aproximadamente, US$ 16,818
milhões (5,77%), enquanto por meios próprios chegaram 2,50% das compras internacionais, correspondendo o
valor de US$ 7,302 milhões e apenas 0,01% por via rodoviária.
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