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Resultados do Primeiro Trimestre de 2012 do Comércio Exterior Cearense 

 
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  

No primeiro trimestre de 2012, a corrente de comércio exterior cearense (soma dos valores exportados e 
importados) registrou o valor de US$ 936,5 milhões, ou seja, 23,91% superior ao montante observado no 
mesmo período do ano anterior. As importações apresentaram alta de 38,12% e as exportações 4,10% na mesma 
comparação. Esses movimentos resultaram num saldo negativo da Balança Comercial do Estado para o 
primeiro trimestre do ano de US$ 278,9 milhões, sendo quase 2,25 vezes superior ao observado no primeiro 
trimestre de 2011 (Tabela 01). 

 
 

Tabela 01: Balança Comercial do Ceará (US$ FOB) –  1 Trimestre 2012 
Ano  Exportação  Importação  Saldo  Corrente 

2011  315.845.748  439.948.626  ‐124.102.878  755.794.374 

2012  328.803.118  607.677.453  ‐278.874.335  936.480.571 
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 

 

Examinando de forma mais específica o mês de março de 2012, Gráfico 01, observa-se que os valores das 
exportações, importações, saldo comercial e corrente de comércio foram superiores a fevereiro mas não 
atingiram o mesmo patamar do primeiro mês do ano. 

 
Gráfico 01: Balança Comercial Cearense – 

 1 Trimestre 2011/2012 (US$ FOB) 

 
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 
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As exportações no mês de março de 2012 ficaram 5,94% maiores que as de fevereiro, registrando um valor 
exportado de US$ 109,0 milhões. Ademais, comparando com o mês de março do ano anterior, verifica-se que 
houve um acréscimo de 6,85%. Quanto às importações, verifica-se um crescimento neste mês bem mais 
vigoroso, de US$ 191,2 milhões, superior em 25,15% em relação ao mês de fevereiro, mas apenas 11,17% a 
mais, se comparado ao mês de março de 2011. 

Dessa forma, a corrente de comércio exterior cearense obteve no mês de março de 2012, um incremento de 
17,42% (US$ 300,2 milhões), quando comparado ao mês de fevereiro, e 9,56% acima do observado no mês de 
março de 2011. 

O resultado para o saldo da Balança Comercial do Ceará para o mês de março de 2012 foi novamente negativo 
no ano, ficando em US$ 82,2 milhões, ou seja, 64,78% a mais do que em fevereiro. No entanto, ficou superior 
em 17,46% em relação ao mês de março do ano anterior. 

 

Gráfico 02: Primeiro Trimestre da Balança Comercial Cearense 

 (US$ 1.000.000 FOB) 

 
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 
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Observando a evolução do primeiro trimestre do ano, entre os anos de 2002 e 2012, verifica-se que o primeiro 
trimestre do ano de 2012, apresenta valores recordes para o período, nas quatro dimensões analisadas nos 
últimos 10 anos (Gráfico 02). 

 

2. Destaque dos Produtos e Destinos Exportados 

A pauta de exportações cearenses no mês de março de 2012 não apresentou surpresas em relação ao 
comportamento dos meses anteriores. Calçados e partes novamente aparece na liderança de produtos 
exportados, participando com quase 30% de todo o valor total (Tabela 02). Os principais produtos exportados 
desse grupo são Outros calçados cobrem tornozelos partes superiores de borracha, plástico (US$ 14,4 milhões) 
e Outros calçados solado externo borracha/plástico, couro/natural (US$ 8,1 milhões). 

Couros e peles e Castanha de Caju seguem como o segundo e terceiro principais produtos cearenses 
exportados, respectivamente, seguindo a mesma classificação do mês anterior. Merece destaque a exportação de 
Minérios de Ferro neste mês exclusivamente para a China. 

Os dez principais produtos exportados representam 91,17% de toda a pauta de exportações cearenses no mês de 
março. 

 

Tabela 02 – Principais Produtos Exportados – Março /2012 

Principais Produtos US$  Participação 

1. Calçados e partes 31.913.038 29,27 

2. Couros e Peles 16.741.378 15,36 

3. Castanha de caju 15.592.160 14,30 

4. Ceras Vegetais 8.995.016 8,25 

5. Preparações alimentícias diversas 6.079.822 5,58 

6. Minérios de Ferro não aglomerados e seus concentrados 5.992.389 5,50 

7.  Frutas (exclusive  castanha de caju) 4.936.573 4,53 

8. Óleos lubrificantes sem aditivos 3.722.315 3,41 

9. Têxteis 3.145.165 2,88 

10. Produtos Metalúrgicos 2.281.234 2,09 

Demais Produtos  9.623.559 8,83 

Ceará 109.022.649 100,00 

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 

 

Quanto aos principais destinos exportados no mês de março de 2012, também não houve grandes modificações 
em relação ao comportamento apresentado nos meses anteriores. Os EUA apareceram novamente como o 
principal parceiro de compras de nossos produtos, adquirindo principalmente castanha de caju (US$ 8,2 
milhões), e calçados (US$ 6,9 milhões). Para a Argentina seguiram principalmente calçados (US$ 9,3 
milhões). E para a China, além dos minérios de ferro (US$ 5,9 milhões), foram couros e peles (US$ 2,6 
milhões) e ceras vegetais (US$1,1 milhão). 
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Tabela 03 – Principais Destinos - Março/2012 
Destinos US$ Part.% 

1. Estados Unidos 30.792.673 28,24 

2. Argentina 11.675.653 10,71 

3. China 10.422.438 9,56 

4. Holanda 5.704.061 5,23 

5. Alemanha 4.181.583 3,84 

6. Itália 3.542.731 3,25 

7. Reino Unido 2.640.298 2,42 

8. Hong Kong 2.489.582 2,28 

9. México 2.468.957 2,26 

10. França 2.294.735 2,10 

Demais Destinos 32.809.938 30,09 

Ceará 109.022.649 100,00 

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 

 
As exportações cearenses foram realizadas principalmente por via marítima (91,48%) no mês de março de 
2012, sendo os principais portos: Porto do Pecém (45,41%) e o Porto de Fortaleza (34,82 %). Por via aérea 
foram realizadas 4,56% das vendas internacionais cearenses, e por via rodoviária 3,49%,  e somente 0,32% por 
via ferroviária  
 
3. Destaques de Produtos e Origens Importados 
 
Os Produtos Metalúrgicos continuam liderando as importações cearenses. No mês de março o valor importado 
desse grupo foi de US$ 191,2 milhões, correspondendo a 23,5% do total de bens comprados no mercado 
externo pelo Estado. O principal produto importado dentro desse grupo foi laminados de ferro/aço (US$ 21,6 
milhões). A importação de Combustíveis e minerais atingiu o valor de US$ 38,2 milhões no mês de março, 
com destaque para a compra de gás natural liquefeito, que foi de US$ 21,7 milhões. As Máquinas e aparelhos 
elétricos continuam mantendo sua notoriedade na pauta de importação cearense, participando com 13,7% do 
total adquirido pelo Estado (Tabela 04). 
 

Tabela 04 – Principais produtos importados - Março/2012 
Principais Produtos US$  Participação (%) 

1. Produtos metalúrgicos 44.898.122 23,48

2. Combustíveis minerais 38.153.608 19,95

3. Máquinas, aparelhos e material elétrico 26.250.921 13,73

4. Trigos e misturas de trigo  15.273.098 7,99

5. Produtos químicos 11.714.140 6,13

6. Têxtil 7.641.317 4,00

7. Cimentos portland", comuns e Cimentos não pulverizados 7.007.119 3,66

8. Plásticos e suas obras 3.940.924 2,06

9. Aparelhos médicos, ópticos e precisão 3.827.093 2,00

10. Vestuário e outros artefatos têxteis 3.153.037 1,65

Demais produtos 29.361.850 15,35
Ceará 191.221.229 100,00
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                                             Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 
 
Vale ressaltar o valor das importações de artigos de Vestuário que, apesar de ainda não ser tão representativo, 
alcançaram no mês de março a quantia de US$ 3,2 milhões, registrando um crescimento de 240,7%, 
relativamente ao mesmo mês de 2011. Esse dado reflete a forte concorrência com produtos importados que o 
setor Vestuário está enfrentando nos últimos meses. Destaque também para a importação do setor Têxtil, que 
foi de US$ 7,6 milhões, com o item Tecidos em geral respondendo por 34,8% das compras internacionais do 
setor e fio de fibras artificiais, responsável por 30,0%.  
 
Com relação aos países, a China retornou ao topo do ranking da pauta de importações cearenses, com valor de 
US$ 38,6 milhões. Desse país vieram especialmente laminados de ferro e cimento. A Argentina foi o segundo 
país que mais vendeu para o Ceará (US$ 22,0 milhões) em março 2012, respondendo por todo o trigo e mistura 
de trigo adquirido pelo Estado. O Catar está no terceiro lugar, desse país foi importado todo gás natural 
liquefeito.  
 
Observa-se que no mês de março de 2012 a Itália foi o único país da Europa que apareceu entre os dez países 
que o Ceará comprou. 
   

Tabela 05 – Principais Origens - Março/2012 

Países de Origem US$ 
Participação 

% 

1. China 38.639.226 20,21 

2. Argentina 22.030.719 11,52 

3. Catar 21.732.107 11,36 

4. Estados Unidos 19.385.255 10,14 

5. Turquia 17.195.897 8,99 

6. Austrália 8.534.581 4,46 

7. Colômbia 8.394.505 4,39 

8. Equador 8.317.640 4,35 

9. Venezuela 7.468.531 3,91 

10. Itália 6.959.988 3,64 

Demais países 32.562.780 17,03 

Ceará 191.221.229 100 

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 
 
As importações cearenses foram realizadas principalmente por via marítima (95,5%) no mês de março de 2012. 
Por via aérea foram realizadas 3,1% das compras internacionais cearenses. O Porto do Pecém (56,3%) e o Porto 
de Fortaleza (21,5%) foram os principais pontos de negociações das importações cearenses.  
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