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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 em Novembro registraram o menor valor desde 2008,  
mas apontou valor recorde no acumulado do ano até novembro de 2014 

1. Balança Comercial do Ceará 
O Comércio Exterior Cearense apresentou redução no mês de novembro, frente ao mês anterior, bem como em 
relação ao mesmo período do ano de 2013. 

As exportações cearenses alcançaram, em novembro de 2014, o montante de US$ 93,87 milhões, registrando 
uma redução de 9,85% frente ao mesmo período de 2013, quando somaram o valor de US$ 104,13 milhões.              
No entanto, com relação ao mês anterior o resultado mostrou uma retração em termos absolutos de US$ 11,09 
milhões, ou seja, queda ainda maior de 10,57%.  

Enquanto isso, as importações totalizaram US$ 164,39 milhões, redução de 25,20% em relação ao mesmo 
período de 2013, quando as importações alcançaram o valor de US$ 219,78 milhões. Na comparação com 
outubro último a queda foi levemente superior igual a 25,74%.  

Com esse resultado, o saldo da balança comercial cearense ficou novamente negativo em US$ 70,51 milhões, 
mas apresentando uma redução no déficit de 39,42% quando comparado ao saldo da balança comercial de 
outubro do mesmo ano. Nota-se que pela quinta vez consecutiva e pela décima vez no ano, o saldo mensal da 
balança comercial ficou negativo em 2014. 

Já a corrente de comércio exterior cearense (soma dos valores exportados e importados) alcançou em novembro 
de 2014 o valor de US$ 258,27 milhões, obtendo uma queda de 20,27% comparada ao mesmo período de 2013, 
quando chegou a alcançar o valor de US$ 460,50 milhões e também uma queda em relação a outubro último 
quando o valor de 326,34 milhões foi registrado. (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  149.268.132 228.321.026 -79.052.894 377.589.158 
Setembro 119.013.335 291.455.610 -172.442.275 410.468.945 
Outubro 104.969.513 221.372.076 -116.402.563 326.341.589 
Novembro 93.878.707 164.395.879 -70.517.172 258.274.586 

Acumulado 1.343.897.495 2.860.403.653 -1.516.506.158 4.204.301.148 
                        Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IPECE. 
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No acumulado do ano até novembro, o valor das exportações foi de US$ 1,343 bilhão, apresentando uma alta de 
13,84% em relação ao mesmo período de 2013. Já as importações tiveram um desempenho um pouco menor ao 
registrar queda de 7,17%, ambos em relação ao mesmo período do ano passado, quando havia registrado o valor 
de US$ 3,081 bilhões. (Gráfico 1). 
 
Com esse desempenho o saldo da balança comercial registrou déficit acumulado de US$ 1,516 bilhão nesses 
últimos onze meses. Por sua vez, a corrente de comércio para o acumulado do período, registrou o valor de  
US$ 4,204 bilhões, obtendo queda de 1,35% na comparação com o ano anterior. (Gráfico1) 

 
Gráfico 1: Fluxo de Comércio Exterior - Ceará - Acumulado no Ano 

até Novembro - 2004 - 2014 (US$ milhões FOB) 
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Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IPECE. 
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2. Destaques de Produtos  
As vendas externas de Calçados e suas partes mais uma vez lideraram a pauta de exportações cearenses, com 
US$ 25,263 milhões em vendas externas, ou seja, 26,91% de tudo que o Ceará exportou no mês de novembro 
de 2014. Desse grupo destacaram-se Outs.calçads.sol.ext.borr./plást.couro/nat.(11,51%); Outs.calç.cobr. 
tornoz. part. sup.borr.,  plást. (11,32%); Calçados de borracha/plast.c/parte super.em tiras,  etc. (5,41%). 
 
Em seguida vem Frutas (exclusivamente castanha de caju) com a quantia exportada de US$ 19,722 milhões e 
participação de 21% no total das vendas externas em novembro de 2014, destacando-se Melões frescos que 
representaram mais de 87% das exportações desse grupo, e Melancias frescas (4,72%).  
 
Couros e Peles ficaram em terceiro lugar gerando uma receita de aproximadamente US$ 13,921 milhões com 
participação de 14,83% das vendas externas estaduais.  
 
Em quarto lugar aparecem as Ceras Vegetais, que gerou receitas equivalentes a US$ 7,325 milhões, isto é, 7,8% 
do valor total exportado cearense. Esses quatro produtos representaram 70,55% da pauta de exportação do 
Estado do Ceará.  
 
Convém ressaltar a queda no valor das exportações de Máquinas e Equipamentos, que apresentou retração de 
52,1% no mês de novembro de 2014, relativamente ao mesmo mês de 2013. Já Ceras Vegetais apresentaram 
crescimento de 49,58% em relação ao mesmo mês do ano anterior. 
 
No tocante aos grupos de produtos importados, Máquinas e Equipamentos foram os principais itens comprados 
pelo Ceará, em novembro, atingindo valor de US$ 36,17 milhões, com uma participação de 22% no total da 
pauta de importação. Desse grupo destacaram-se Outs.maqs.e apars.de elevação, de carga, de descarga, etc 
(28,55%); Outs.maqs.e apars.p/misturar/amassar subst.miner.solida (4,4%); e Apars.elevadores/transp.de 
mercadorias, de tira/correia (3,5%). 
 
Produtos Químicos ficaram em segundo lugar, com participação de 15,74%, atingindo o valor de US$ 25,87 
milhões do total de produtos comprados, com destaque especial para Clorpirifos (17,43%); Outros inseticidas, 
apresentados de outro modo (15,19%); e Picloram (5,58%). 
 
Em terceiro lugar veio Produtos Metalúrgicos, com participação de 13,13%, atingindo o valor de US$ 21,57 
milhões, com destaque para Lamin.ferro/aço, l>=6dm, galvan.outro proc.e<4.75mm (26,97%); Outros fio-
máquinas de outras ligas de aços (14,05%); e Outs.construções e suas partes,  de ferro fund/ferro/aço 
(10,33%). 
 
As importações de Vestuário apresentaram uma alta de 314,9% em novembro de 2014, comparativamente ao 
mesmo período de 2013. As importações de Papel, cartão e suas obras registraram crescimento robusto de 
118,59% neste mesmo mês, relativamente a novembro de 2013. Já as importações de Combustíveis Minerais 
apresentaram uma queda de 52,44% em novembro de 2014, relativamente a novembro de 2013. Da mesma 
forma, Produtos Metalúrgicos registraram queda de 67,38%, em relação ao mesmo mês de 2013. 
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Os dez principais produtos exportados em novembro de 2014 responderam  por 93,09% do valor total exportado 
pelo Estado, enquanto que os dez principais produtos importados representaram 82,62% da pauta de importação 
em novembro de 2014. 
 

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

       Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IPECE. 
 
 
3. Destaques de Países 

 
Os Estados Unidos foram o principal parceiro de compras dos produtos cearenses, absorvendo o equivalente a 
US$ 19,741 milhões, o que representou uma participação de 21,03% do total das vendas externas do estado em 
novembro de 2014. Para esse país foram vendidos principalmente: Outs.calçads.sol.ext.borr. 
/plást.couro/nat.(17,73%); Outs.calç.cobr.tornoz. part.sup.borr.,plást. (14,49); e Outras lagostas, congeladas, 
exceto as inteiras (14,4%) que juntos representaram 43,62% das exportações cearenses para os EUA. 
 
Em seguida vem os Países Baixos, com valor de US$ 10,893 milhões, participando com 11,6% das exportações 
cearenses, proporcionada, principalmente pelas vendas de Melões frescos (65,52%); Castanha de caju, fresca 
ou seca, sem casca (15,3%); Mangas frescas ou secas (8,22%).  
 
O Reino Unido aparece em terceiro lugar com valor importado de US$ 7,724 milhões, com destaque para 
Melões frescos (71,18%); Castanha de caju, fresca ou seca, sem casca (6,66%); Melancias frescas (6,07%). 
Em quarto lugar vem a China com 5,32% das receitas externas com US$ 4,990 milhões. 
 
Com relação às origens das mercadorias adquiridas pelo Estado em novembro de 2014, destaca-se a China, 
com valor de US$ 52,439 milhões, o que representou, aproximadamente, 31,9% do valor importado cearense. 
Desse país, o Ceará comprou, principalmente, Lamin.ferro/aço, l>=6dm, galvan.outro proc.e<4.75mm 
(11,10%); Outros fio-máquinas de outras ligas de aços (5,78%); Cimentos não pulverizados "clinkers" 
(5,64%). 
 

Exportados 2014 Part. (%) Importados 2014 Part. (%) 

Calçados e suas partes 25.263.121 26,91 Máquinas, equipamentos, 
aparelhos e mat. elétricos 36.172.902 22,00 

Frutas (exclusive Castanha de 
caju) 19.722.627 21,01 Produtos Químicos 25.874.822 15,74 

Couros e peles 13.921.109 14,83 Produtos Metalúrgicos 21.578.801 13,13 
Ceras vegetais 7.325.113 7,80 Têxteis 17.210.971 10,47 
Castanha de caju, fresca ou seca, 
sem casca 6.610.916 7,04 Combustíveis Minerais 10.128.213 6,16 

Lagosta 3.598.256 3,83 Plásticos e suas obras 8.399.918 5,11 
Preparações alimentícias diversas 3.397.990 3,62 Óleo de dendê 6.349.401 3,86 
Máquinas e  equipamentos 2.969.424 3,16 Vestuário 4.680.707 2,85 
Têxteis 2.525.906 2,69 Papel, cartão e suas obras 3.284.200 2,00 
Consumo de bordo 2.054.472 2,19 Borrachas e suas obras 2.146.445 1,31 
Demais produtos 6.489.773 6,91 Demais Produtos 28.569.499 17,38 

Ceará 93.878.707 100,00 Ceará 164.395.879 100,00 
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As importações cearenses da Coréia do Sul atingiram em novembro de 2014, US$ 17,98 milhões, o que 
representou 10,94% das compras externas do Ceará. De lá vieram Outs.maqs.e apars.de elevação, de carga, de 
descarga, etc. (57,42%); Outs.construções e suas partes,  de ferro fund/ferro/aço (11,12%); 
Apars.elevadores/transp.de mercadorias, de tira/correia (7,02%). 
 
 
Da Colômbia veio US$ 11,457 milhões, principalmente, Hulha betuminosa, não aglomerada (87,7%); 
Lamin.ferro/aço,  l>=6dm,  revest.óxido de cromo e/ou cromo (3,71%); Lamin.ferro/aço, l>=6dm, estanhado, 
e<0.5mm (2,56%). A Tabela 3 mostra os principais países de destino e origem do comércio exterior cearense 
em novembro de 2014, com suas respectivas participações: 
   

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

        Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IPECE. 
 
4. Destaques de Portos 
  
As exportações cearenses foram realizadas principalmente por via Marítima (89,13%) no mês de novembro de 
2014, sendo os principais portos: Pecém (33,16%), com destaque para a exportação de Melões frescos; e 
Fortaleza (22,19%), por onde saíram, principalmente, Ceras Vegetais.  
 
Por via Rodoviária foi exportado o valor de US$ 5,633 milhões (6,00%), enquanto que o modal Aéreo 
representou 4,52% das vendas internacionais cearenses, correspondendo ao valor de US$ 4,246 milhões. 

 
  

Destinos 2014 Part. (%) Origens 2014 Part. (%) 
Estados Unidos 19.741.084 21,03 China 52.439.882 31,90 
Países Baixos (Holanda) 10.893.249 11,60 Coreia do Sul 17.987.792 10,94 
Reino Unido 7.724.661 8,23 Colômbia 11.457.052 6,97 
China 4.990.643 5,32 Indonésia 8.495.344 5,17 
Espanha 4.770.738 5,08 Estados Unidos 7.394.564 4,50 
Alemanha 4.745.864 5,06 Índia 6.826.420 4,15 
Itália 4.078.916 4,34 Uruguai 6.278.126 3,82 
Hong Kong 3.160.396 3,37 Espanha 4.816.805 2,93 
México 3.096.113 3,30 Itália 4.799.273 2,92 
Argentina 2.866.477 3,05 Canadá 4.686.956 2,85 
Demais Países  27.810.566 29,62 Demais Países  39.213.665 23,85 

Ceará 93.878.707 100,00 Ceará 164.395.879 100,00 
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Tabela 4: Principais Portos de Destino e Origem do Comércio Exterior Cearense – Novembro  de 2014 

     Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: IPECE. 
 
As importações cearenses também foram realizadas principalmente por via marítima (95,6%) nesse mês de 
novembro de 2014. Os dois principais portos foram: Porto de Santos (46,62%), chegando por esse porto 
principalmente Clorpirifos; e o Porto do Pecém que respondeu por quase 28,85% das importações cearenses, 
com destaque para Outs.maqs.e apars.de elevação, de carga, de descarga, etc. Ainda foram importados 11,01% 
das mercadorias (principalmente Out.trigos e misturas de trigo c/centeio, exc.p/ semead) pelo Porto de 
Fortaleza.     

 
 
 
 

Exportação US$ Part. (%) Importação US$ Part. (%) 
Pecém - Porto – CE 31.134.628 33,16 Santos - SP 76.304.692 46,42 
Fortaleza - Porto – CE 20.835.043 22,19 Pecém - Porto - CE 47.434.043 28,85 
Parnamirim – RN 9.460.219 10,08 Fortaleza - Porto - CE 18.103.337 11,01 
Santos – SP 9.308.326 9,92 Recife - Porto (Suape) - PE 10.127.568 6,16 
Salvador - Porto - BA 4.539.578 4,84 Fortaleza - Aeroporto - CE 6.821.152 4,15 
Demais Portos  18.600.913 19,81 Demais Portos 5.605.087 3,41 

Ceará 93878707 100,00 Ceará 164.395.879 100,00 
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