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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. 

 
Comércio exterior cearense retrai no mês de junho 

 

1. Balança Comercial do Ceará  

O Comércio Exterior Cearense apresentou retração no mês de junho, frente ao mês anterior, bem como em 
relação ao mesmo mês do ano de 2012. As exportações cearenses em junho de 2013 somaram o valor de US$ 
82,6 milhões, registrando decréscimo de 18,30% em relação ao mês imediatamente anterior, e 17,17% quando 
comparadas ao mês de junho de 2012. Com relação às importações, estas alcançaram o valor de US$325,90 
milhões, também registrando queda de 22,70% em relação ao mês anterior e crescimento de 41,19% quando 
comparada ao mesmo período de 2012.  

Dessa forma, o saldo da balança comercial cearense mantem-se negativo em US$ 243,34 milhões, inferior em 
24,09% quando comparado ao saldo de maio do mesmo ano, porém esse valor é maior quando comparado com 
junho de 2012, quando o saldo foi de US$ 131,15 milhões.  A corrente de comércio exterior cearense (soma dos 
valores exportados e importados) obteve no mês de junho uma queda de 21,85% em relação a maio, com valor 
de US$ 408,47milhões, em decorrência da redução tanto das exportações quanto das importações (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Balança Comercial do Ceará (US$ - FOB) – 2013 
Mês  Exportação  Importação  Saldo  Corrente 

jan 105.366.754 211.510.760 -106.144.006 316.877.514 

fev 90.721.532 310.210.399 -219.488.867 400.931.931 

mar 79.596.527 279.830.922 -200.234.395 359.427.449 

abr 82.944.042 193.356.397 -110.412.355 276.300.439 

mai 101.060.211 421.618.912 -320.558.701 522.679.123 

jun 82.564.376 325.906.892 -243.342.516 408.471.268 

acumulado 542.253.442 1.742.434.282 -1.200.180.840 2.284.687.724 

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE 
 
No acumulado do primeiro semestre de 2013, as exportações registraram o valor de US$ 542.25 milhões, 
apresentando uma redução de 11,77% frente ao mesmo período de 2012. As importações, por sua vez, 
apontaram alta de 51,51%, na mesma comparação, resultando em um novo valor recorde, atingindo a quantia de 
US$ 1.742,43 milhões (Gráfico 1). 

A balança comercial acumula um déficit de US$ 1.200,18 milhões, o maior déficit nos últimos anos, 
representando um aumento de 124% frente ao saldo negativo observado em igual período de 2012. Como já é 
de conhecimento, esse elevado déficit da balança comercial cearense deve-se ao forte avanço das importações. 
Por fim, a corrente de comércio exterior estadual surpreendeu com um novo recorde para o acumulado do 
período, com valor de US$ 2.284,68 milhões, tendo registrado alta de 29,47% na comparação com o ano 
anterior. (Gráfico 01). 
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Gráfico 1: Fluxo de Comércio Exterior - Ceará - Acumulado de  

Janeiro a Junho de 2004-2013 (US$ milhões FOB) 

 

 

                Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 

 

2. Destaques de Produtos  

Os produtos Calçados e partes mantêm-se na liderança da pauta de principais produtos exportados pelo Estado 
do Ceará, com US$18,89 milhões em vendas externas, respondendo por 22,87% do total exportado. Em seguida 
estão Couros e peles com valor de aproximadamente US$ 16,5 milhões e Castanha de caju, com US$ 8 milhões. 
Esses três segmentos representaram 52,61% de toda a pauta de exportações do estado. Chama-se atenção para a 
constante queda no valor das exportações de Castanha de caju, que registrou redução de 49% no mês de junho, 
comparado ao mesmo período de 2012. Destaque para Máquinas e Equipamentos que registrou uma 
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surpreendente elevação de 1.058% no mês de junho, comparado ao mesmo período de 2012 e passou a 
participar com 8,19% da pauta de exportações. Dentre os dez principais produtos exportados no mês de junho, 
apenas máquinas e equipamentos e ceras vegetais não tiveram redução, comparado ao mesmo mês do ano 
anterior. Os dez principais produtos exportados concentram 91,41% da pauta de exportações 

No tocante aos grupos importados, os Produtos Máquinas e Equipamentos foram os principais itens comprados 
pelo Ceará, atingindo o valor de quase US$ 195 milhões, o que significa uma participação de 59,85% do total 
da pauta de importação. Ainda sobre o grupo dos produtos máquinas e equipamentos, destaque para as seguintes 
mercadorias que compõe o grupo: Outras turbinas a vapor, de potência >40mw, que responderam por quase 
56,44% desse grupo. Em seguida, tem-se o grupo de Produtos Metalúrgicos, respondendo por 7,61% do total 
importado desse segmento. Em terceira colocação encontra-se o produto Outros trigos e misturas de trigo que 
representou 6,90% da cesta de bens importado pelo Estado. Os dez principais produtos responderam por 
96,07% de tudo o que foi comprado pelo Ceará no mês de junho, conforme mostrado na tabela 2. 

 
Tabela 2 – Principais Produtos Exportados e Importados pelo Ceará – Junho de 2013 

Exportados US$ Part.% Importados US$ Part.%

Calçados e partes 18.879.739 22,87 Máquinas e Equipamentos 195.041.906 59,85

Couros e peles 16.538.592 20,03 Prod. Metalúrgicos 24.798.575 7,61

Castanha de caju 8.015.123 9,71 Out.Trigos e Misturas de Trigo 22.499.260 6,90

Máquinas e Equipamentos 6.763.086 8,19 Prod.Químicos 19.691.957 6,04

Preparação Alimentícias 6.388.915 7,74 Têxteis 16.591.248 5,09

Lagosta 5.524.518 6,69 Óleos de Dende 12.650.042 3,88

Têxteis 4.730.035 5,73 Combustíveis Minerais 8.300.025 2,55

Ceras Vegetais 3.933.007 4,76 Plásticos e suas obras 6.721.117 2,06

Combustíveis minerais 2.473.144 3,00 Apar.Médicos, Ópticos e Precisão 3.865.201 1,19

Consumo de Bordo 2.221.830 2,69 Veículos, Automóveis , Tratores 2.925.987 0,90

Demais produtos 7.096.387 8,59 Demais Produtos 12.821.574 3,93

Total 82.564.376 100,00 Total 325.906.892 100,00  
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 

 
3. Destaques de Países 
 
Os Estados Unidos novamente foi o principal parceiro de compras dos produtos cearenses, adquirindo o valor 
de US$ 22,7 milhões em junho de 2013. Essa atuação representou 27,58% do total exportado pelo Estado. Para 
esse país foram vendidos principalmente lagosta, sucos de frutas, castanha de caju, óleos lubrificantes sem 
aditivo e ceras vegetais. 

Logo em seguida, está a Alemanha (7,93%), cujas compras foram, em sua maioria, Parte de outros 
motores/geradores/grupos eletrog.etc do grupo de Máquinas e Equipamentos e Mel natural, bananas e 
castanha de caju. Para Hungria, que participou com 7,74%, seguiu, principalmente, couros/ peles bovina e 
outros couros/peles.  

Com relação às origens das mercadorias compradas pelo Estado no mês de Junho, destaque para China, Estado 
Unidos e Colômbia , que  juntos representam cerca de 82,12% do total importado. Da china, o Ceará comprou, 
principalmente,Outras turbinas a vapor de potência >40mw, Lamin.ferro/aço, galvan.outro proc.e<4.75mm e 
gilsofato e seu sal monoisopropilamina, que juntos representam 89,28% do total comprado dessa nação. Já dos 
Estados Unidos veio, basicamente, Out.trigos e misturas de trigo c/centeio; Betume de petróleo e Outros tipos 
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de algodão não cardado. Da Colômbia, as principais mercadorias adquiridas pelo Ceará foram: Óleo de dente 
em bruto,lamin.ferro/aço/ e copolímeros de propileno, em formas primárias, que juntos, responderam por 
99,24% do total comprado desse país. Na tabela 3 têm-se o valor dos dez principais países que o Ceará mais 
importou mercadorias no mês de junho, bem como as suas respectivas participações na pauta de importação. 

Tabela 3 – Principais Países de Destino e Origem  
 do Comércio Exterior Cearense - Junho/2013 

Destinos US$ Part.% Origens US$ Part.%

Estados Unidos 22.773.431 27,58 China 219.073.735 67,22

Alemanha 6.548.139 7,93 Estados Unidos 34.281.841 10,52

Hungria 6.388.365 7,74 Colombia 14.293.756 4,39

Argentina 5.199.258 6,30 Federação da Russia 13.407.693 4,11

China 3.371.988 4,08 Canadá 5.260.712 1,61

Paises Baixos (Holanda) 2.906.241 3,52 Argentina 5.037.344 1,55

Mexico 2.756.907 3,34 Alemanha 4.967.111 1,52

Hong Kong 2.456.926 2,98 Italia 3.922.323 1,20

ProvisaodDe Navios e Aeronaves 2.112.169 2,56 India 2.761.719 0,85

Italia 2.032.519 2,46 Taiw an (Formosa) 1.859.243 0,57

Demais 26.018.433 31,51 Demais Países 21.041.415 6,46

Total 82.564.376 100,00 Total 325.906.892 100,00  
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 

 
 
4. Destaques de Portos 
  
As exportações cearenses foram realizadas principalmente por via marítima (87,78%) no mês de junho de 2013, 
sendo os principais portos: Pecém (41,97%) e o Fortaleza (Mucuripe) (37,08%). Por via Aérea foi exportado o 
valor de aproximadamente US$ 6,0 milhões (7,31%), por Rodoviária representou 4,37% das vendas 
internacionais cearenses e apenas 0,19% por via férrea. 

 
Tabela 4 – Principais Portos de Destino e Origem 

 do Comércio Exterior Cearense - Junho/2013 
Exportação US$ Part.% Importação US$ Part.%

Pecem - Porto - Ce 34.655.408 41,97 Pecem - Porto - Ce 248.784.596 76,34

Fortaleza - Porto - Ce 30.619.618 37,09 Fortaleza - Porto - Ce 48.486.897 14,88

Sao Francisco do Sul - SC 3.758.479 4,55 Rio De Janeiro - Porto (Sepetiba) - RJ 7.025.823 2,16

Fortaleza - Aeroporto - Ce 2.282.940 2,77 Recife - Porto (Suape) - Pe 6.838.758 2,10

Santos - SP 2.163.600 2,62 Fortaleza - Aeroporto - Ce 5.745.562 1,76

Total 82.564.376 100,00 Total 325.906.892 100,00  
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 

 
As importações cearenses também foram realizadas principalmente por via marítima (97,6%) nesse mês. Os três 
principais portos foram: Porto do Pecém (76,34%), chegando por esse porto principalmente Outras turbinas a 
vapor de potência >40mw e Lamin.ferro/aço, O Porto de Fortaleza respondeu por 14,88% das importações 
cearenses, com destaque para os produtos que desembarcaram por lá: Out.trigos e misturas de trigo c/centeio, e 
Betume de petróleo. Ainda foram importados 2,16% pelo Rio de Janeiro – Porto (Sepetiba).  
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