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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. 

 

1. Balança Comercial do Ceará  

O comércio exterior cearense registrou, em dezembro de 2011, o segundo maior valor exportado do ano (US$ 
133,0 milhões), resultado de um crescimento de 10,4% em comparação ao mês imediatamente anterior, o que 
representou um incremento de US$ 12,5 milhões em termos de valores absolutos exportados. 

 

Tabela 1: Balança Comercial do Ceará – 2011 
Mês Exportação Importação Saldo Corrente 

Janeiro 108.870.562 119.785.426 -10.914.864 228.655.988 

Fevereiro 104.945.396 147.996.598 -43.051.202 252.941.994 

Março 102.029.790 172.012.465 -69.982.675 274.042.255 

Abril 92.155.720 148.067.928 -55.912.208 240.223.648 

Maio 96.512.742 180.359.805 -83.847.063 276.872.547 

unho 105.858.208 170.783.900 -64.925.692 276.642.108 

Julho 114.723.639 237.155.048 -122.431.409 351.878.687 

Agosto 191.254.737 354.349.651 -163.094.914 545.604.388 

Novembro 107.206.186 203.160.390 -95.954.204 310.366.576 

Dezembro 126.212.942 203.324.757 -77.111.815 329.537.699 

Novembro 120.504.123 220.771.046 -100.266.923 341.275.169 

Dezembro 133.021.714 245.561.631 -112.539.917 378.583.345 

Acumulado 1.403.295.759 2.403.328.645 -1.000.032.886 3.806.624.404 

                                         Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 
 

Enquanto isso, as importações totalizaram um valor de US$ 245,5 milhões em dezembro de 2011, valor 
superior em 11,2% frente ao mês de novembro, ou seja, uma variação absoluta de US$ 24,8 mil. Na 
comparação com o ano anterior, a variação foi negativa em 4,33%, representando uma redução de US$ 11,1 
milhões de dólares de um ano para o outro, tendo como referências os respectivos meses de dezembro. 

Como resultado dos movimentos de compra e venda, foi registrado em dezembro um aumento de 10,9% da 
Corrente do comércio exterior cearense (soma de todas as importações e exportações), em relação ao mês 
imediatamente anterior. 

Vale destacar que no acumulado de 2011, as exportações somaram US$ 1.403,3 milhões, um valor recorde, 
resultado de um crescimento de 10,54% frente à igual período do ano anterior. Mesmo com esse bom 
desempenho, as exportações cearenses reduziram sua participação no total das vendas nacionais passando de 
0,63%, em 2010, para 0,55% em 2011. 
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Gráfico 01: Balança Comercial Cearense – 2010/2011 

 

                                                Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 
 
 
 

No tocante às importações, estas totalizaram também um valor recorde de US$ 2.403,3 milhões, resultado de 
uma expansão de 10,80% na mesma comparação, representando 1,06% no total das compras nacionais, 
participação levemente inferior àquela registrada em igual período de 2010 (1,19%). 

Com esses movimentos, o saldo negativo da balança comercial, alcançou a cifra de US$ 1,0 bilhão no 
acumulado do ano de 2011, valor superior em 11,16% ao observado no mesmo período do ano anterior. 
(Gráfico 1). 

Por outro lado, a Corrente de Comércio Exterior, totalizou um valor recorde de US$ 3,8 bilhões, superior 
10,70% em relação à igual período de 2010, resultando em um incremento de US$ 367,9 milhões.  

Vale observar que o fluxo de comércio exterior cearense vem apresentando crescimento contínuo ao longo dos 
últimos dez anos, onde se destaca uma variação positiva de 222,34% na corrente de comércio referente ao 
acumulado dos respectivos anos, o que representa um incremento de US$ 2,6 bilhões em valores absolutos 
(Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Fluxo de Comércio Exterior - Ceará – Acumulado até Dezembro 
 2002-2011 (US$ milhões FOB) 

 
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 
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