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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.
Recuperação do Comércio Exterior cearense em julho

1. Balança Comercial do Ceará
O Comércio Exterior Cearense apresentou uma leve recuperação no mês de julho, frente ao mês anterior, bem
como em relação ao mesmo mês do ano de 2012.
As exportações cearenses em julho de 2013 somaram o valor de US$ 97,9 milhões registrando acréscimo de
18,61% em relação ao mês imediatamente anterior, e 8,95% quando comparadas ao mês de julho de 2012. Por
outro lado, as importações, que alcançaram o valor de US$ 250,59 milhões, registraram queda de 23,11% em
relação ao mês anterior e crescimento de 19,28% quando comparadas ao mesmo período de 2012.
Dessa forma, o saldo da balança comercial cearense ainda se mantém negativo US$ 152,65 milhões, mas
37,27% abaixo do registrado em de junho do mesmo ano. A corrente de comércio exterior cearense (soma dos
valores exportados e importados) obteve no mês de julho uma queda de 14,68% em relação a junho, com valor
de US$ 348,52 milhões, sendo ainda superior em 16,19% à alcançada em julho de 2012. (Tabela 1).
Tabela 1: Balança Comercial do Ceará – 2013
Mês
Janeiro

Exportação

Importação

Saldo

Corrente

105.366.754

211.510.760

-106.144.006

316.877.514

Fevereiro

90.721.532

310.210.399

-219.488.867

400.931.931

Março

79.596.527

279.830.922

-200.234.395

359.427.449

Abril

82.944.042

193.356.397

-110.412.355

276.300.439

Maio

101.060.211

421.618.912

-320.558.701

522.679.123

Junho

82.564.376

325.902.765

-243.338.389

408.467.141

Julho

97.933.098

250.588.916

-152.655.818

348.522.014

640.186.540

1.993.019.071

-1.352.832.531

2.633.205.611

Acumulado

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE

No acumulado de janeiro a julho, as exportações registraram o valor de US$ 640,19 milhões, apresentando uma
redução de 9,12% frente ao mesmo período de 2012. As importações, por sua vez, apontaram alta de 46,53%,
na mesma comparação, resultando em um novo valor recorde, atingindo a quantia de US$ 1.993 milhões
(Gráfico 1).
A balança comercial novamente deficitária registrando o maior déficit acumulado dos últimos anos, com valor
de US$ 1.353 milhões, após registrar um aumento de 106,32% frente ao saldo negativo observado em igual
período de 2012. Por fim, a corrente de comércio exterior estadual surpreendeu com um novo recorde para o
acumulado do período, com valor de US$ 2.633,2 milhões, tendo registrado alta de 27,54% na comparação com
o ano anterior. (Gráfico 01).
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Gráfico 1: Fluxo de Comércio Exterior - Ceará - Acumulado de
Janeiro a Julho
de 2004-2013 (US$ milhões FOB)

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE.

2. Destaques de Produtos
Os produtos Calçados e partes mais uma vez lideraram as exportações cearenses, com US$ 27,53 milhões em
vendas externas, participando com 28,12% de tudo que o Estado exportou no mês de julho. Em seguida estão
Couros e peles com valor de aproximadamente US$ 17,7 milhões, Castanha de caju, com US$ 9,1 milhões e
lagostas, com US$ 7,9 milhões. Esses quatro segmentos representaram 63,58% de toda a pauta de exportações
do Estado. Vale ressaltar para a constante queda no valor das exportações de produtos Castanha de caju que
registrou queda de 19,9% no mês de julho, comparado ao mesmo período de 2012, seguido por Preparação
Alimentícias, que também, registrou queda de 2,3% no mês de julho, comparado ao mesmo período de 2012, e
têxteis, que continua, registrando queda, com variação negativa de 11,26% no mês de julho, comparado ao
mesmo período de 2012. Destaque para Transatlântico, Barcos de Cruzeiro que passou a participar com 6,35%,
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o equivalente a US$ 6,2 milhões da pauta de exportações, chegando a ocupar a sexta posição no ranking dos
principais produtos exportados pelo Ceará.
No tocante aos grupos importados, os Produtos Metalúrgicos foram os principais itens comprados pelo Ceará,
atingindo o valor de quase US$ 56,1 milhões, o que significa uma participação de 22,39% do total da pauta de
importação. Ainda sobre o grupo dos produtos metalúrgicos, destaque para as seguintes mercadorias que
compõe o grupo: Lamin.ferro/aço, Outros fio-máquinas de ferro/aço,n/ligado,sec.circ.d<14mm, que
responderam por quase 55% desse grupo. Em seguida, tem-se o produto trigos e misturas de trigo c/centeio
respondendo por 17,7% do total importado, atingindo o valor de US$ 44,2 milhões. Em terceira colocação o
grupo Combustíveis, respondendo por 12,7% do total importado, composto, principalmente, pelos seguintes
produtos: Hulha betuminosa, não aglomerada (66%), e “Gasóleo” ( óleo diesel) (27%) desse segmento. Em
quarta colocação encontra-se o grupo Produtos Químicos, que representou 12,66% de bens importado pelo
Estado.
Os dez principais produtos responderam por 90,13% de tudo o que foi comprado pelo Ceará no mês de julho,
conforme mostrado na tabela 02. Enquanto os dez principais produtos exportados concentram 89,12 % da pauta
de exportações (Tabela 2).
Tabela 2 – Principais Produtos Exportados e Importados pelo Ceará – Julho de 2013
Exportados

US$

Part.%

Importados

US$

Part.%

Calçados e Partes

27.535.791

28,12 Produtos Metalúrgicos

56.103.040

22,39

Couros e Peles

17.710.034

18,08 Trigos e misturas de trigo c/centeio

44.263.768

17,66

Castanha de Caju

9.078.724

9,27 Combustíveis

31.882.304

12,72

Lagostas

7.943.066

8,11 Prod. Químicos

31.725.391

12,66

Preparação Alimentícias

6.608.227

6,75 Têxteis

21.644.711

8,64

Transatlânticos, barcos de Cruzeiros

6.222.546

6,35 Máquinas e Equipamentos

16.937.915

6,76

Têxteis

5.459.004

5,57 Plásticos e suas Obras

9.555.328

3,81

Ceras Vegetais

2.944.560

3,01 Castanha de caju, fresca ou seca, com casca

7.101.510

2,83

Prod. Químicos

1.977.500

2,02 Aeronaves e aparelhos espaciais e suas partes

3.448.649

1,38

Prod. Metalúrgicos

1.796.661

1,83 Aparelhos de ópticas

3.196.808

1,28

24.729.492

9,87

250.588.916

100

Demais Produtos

10.656.985

Ceará

97.933.098

10,88 Demais Produtos
100,00 Ceará

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$ 23,27 milhões em julho de 2013, essa atuação representou 23,8% do total exportado pelo Estado. Para
esse país foram vendidos principalmente Outras lagostas, congeladas, exceto as inteiras, castanha de caju,
sucos(sumos) de outras frutas, n/ fermen.s/adição de açúcar.
Logo em seguida, vem a Argentina (13,5%), cujas compras foram, em sua maioria, calçados e produtos
Químicos. Para França, que participou com 6,93%, seguiu, principalmente, Transatlânticos, barcos de
cruzeiro, e Outros camarões inteiros e congelados.
Com relação às origens das mercadorias compradas pelo Estado no mês de julho, destaque para China, Estado
Unidos e Colômbia que juntos representam cerca de 67,60% do total importado. Da China, o Ceará comprou,
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principalmente, Lamin.ferro/aço, e Glifosato e seu sal de monoisopropilamina, Outros fio-máquinas de outras
ligas de aços , que juntos representam 55,34% do total comprado dessa nação . Já dos Estados Unidos veio,
basicamente, trigos e misturas de trigo c/centeio, e Gasóleo (óleo diesel) e Outros tipos de algodão não
cardado nem penteado, representando 62,91% ,12,37% e 5,87%, respectivamente do total desse país. Da
Colômbia, as principais mercadorias adquiridas pelo Ceará foram: Hulha betuminosa não aglomerada ,Lamin.
Ferro/aço />=6dm,revest. óxido de cromo e /ou cromo, que juntos, responderam por 98,15% do total
comparado desse país.
Na tabela 3 têm-se o valor dos dez principais países que o Ceará mais exportou e importou mercadorias no mês
de julho, bem como as suas respectivas participações na pauta de importação.
Tabela 3 – Principais Países de Destino e Origem
do Comércio Exterior Cearense - Julho/2013
Destinos

US$

Part.%

Origens

US$

Part.%

Estados Unidos

23.275.009

23,77 China

77.038.928

30,74

Argentina

13.187.184

13,47 Estados Unidos

70.356.173

28,08
8,78

França

6.786.482

6,93 Colômbia

22.006.938

Hungria

6.102.734

6,23 Argentina

10.994.427

4,39

China

5.958.814

6,08 Itália

8.865.291

3,54

Holanda

4.411.006

4,50 Alemanha

5.546.289

2,21

México

2.405.815

2,46 Venezuela

5.263.217

2,10

Hong Kong

2.209.735

2,26 Gana

4.212.387

1,68

Paraguai

2.151.656

2,20 Espanha

3.743.200

1,49

Itália

2.105.203

Demais Valores

29.339.460

Ceará

97.933.098

2,15 Turquia
29,96 Demais Países
100,00 Total

3.149.291

1,26

39.412.775

15,73

250.588.916

100,00

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE.

4. Destaques de Vias e Portos
As exportações cearenses foram realizadas principalmente por via marítima (89,14%) no mês de julho de 2013,
sendo os principais portos: Porto de Fortaleza (43,54%) e o Porto do Pecém (34,30%). Por via Aérea foi
exportado o valor de aproximadamente US$ 6,3 milhões (6,46%), por Rodoviária representou 4,19% das vendas
internacionais cearenses e apenas 0,21% por via meios próprios.
Tabela 4 – Principais Portos de Destino e Origem
do Comércio Exterior Cearense - Julho/2013
Exportação
Marítima

US$
87.298.327

Part.%

Importação

89,14 Marítima

US$

Part.%

239.753.425

95,68

Aérea

6.323.369

6,46 Aérea

8.235.491

3,29

Rodoviária

4.107.210

4,19 Meios Próprios

2.600.000

1,04

Meios Próprios
Ceará

204.192
97.933.098

0,21 Rodoviária
100,00 Ceará

0

0,00

250.588.916

100,00

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE.
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As importações cearenses também foram realizadas principalmente por via marítima (95,68%) nesse mês. Os
três principais portos foram: Porto do Pecém (56,98%), chegando por esse porto principalmente
Lamin.ferro/aço, l>=6dm, galvan.outro proc.e<4.75mm. O Porto de Fortaleza respondeu por 26,44% das
importações cearenses, com destaque para os produtos que desembarcaram por lá: Out.trigos e misturas de trigo
c/centeio, exc.p/ semead e Gasóleo (óleo diesel). Ainda foram importados 3,79% pelo Porto de Santos -SP.

Governador: CID FERREIRA GOMES
Secretário da SEPLAG: Eduardo Diogo
Diretor-Geral do IPECE: Flávio Ataliba
Diretor da DIEEC: Adriano Sarquis Bezerra de Menezes
Elaboração: Ana Cristina Lima M. Souza
Marlene Guilherme Mindêllo
SEPLAG: www.seplag.ce.gov.br; IPECE: www.ipece.ce.gov.br
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora/Cambeba
Fone: (85) 3101.3496

