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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 apresentam sinais de recuperação

1. Balança Comercial do Ceará
As exportações Cearenses apresentaram pelo segundo mês consecutivo, desempenho superior ao que vinha
registrando nos meses anteriores, indicando uma possível recuperação no segundo semestre de 2013. Assim, as
vendas externas do Ceará em agosto de 2013 somaram o valor de US$ 105,6 milhões, resultando em um
acréscimo de 7,8% em relação ao mês imediatamente anterior. No entanto, esse resultado ficou abaixo do
alcançado em agosto de 2012.
As importações, por sua vez, alcançaram o valor de US$ 173,9 milhões, registrando queda de 30,6% em relação
ao mês anterior e uma redução ainda mais acentuada, de 34,6%, quando comparadas ao mesmo período de
2012.
Em consequência dos valores das exportações e importações, o saldo da balança comercial cearense foi
negativo em US$ 68,3 milhões em agosto de 2013, abaixo do registrado no mesmo mês de 2012. A corrente de
comércio exterior cearense (soma dos valores exportados e importados) foi de US$ 279,5 milhões, a mais baixa
do ano de 2013. Esse valor representou uma queda de 25,4% comparado a agosto do ano passado (Tabela 1).
Tabela 1: Balança Comercial do Ceará – 2013
Mês

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

193.369.301

-110.425.259

276.313.343

Maio

101.060.211

421.618.912

-320.558.701

522.679.123

Junho

82.564.376

325.925.437

-243.361.061

408.489.813

Julho

97.933.098

250.588.916

-152.655.818

348.522.014

105.585.095

173.931.431

-68.346.336

279.516.526

745.771.635 2.166.986.078

-1.421.214.443

2.912.757.713

Janeiro

Agosto
Acumulado

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE

No acumulado de janeiro a agosto, as exportações registraram o valor de US$ 745,8 milhões, apresentando uma
redução de 8,3% frente ao mesmo período de 2012. As importações, por sua vez, continuam com valor acima
(33,3%) na comparação com os oito primeiros meses de 2012, atingindo o valor de US$ 2.167 milhões.
A balança comercial registrou déficit no valor de US$ 1.421 milhões, significando um aumento de 74,9% frente
ao saldo negativo observado em igual período de 2012. Por fim, a corrente de comércio exterior estadual no
acumulado do período, alcançou o valor de US$ 2.912 milhões, tendo registrado alta de 19,4% na comparação
com o ano anterior. (Gráfico 01).
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Gráfico 1: Fluxo de Comércio Exterior - Ceará - Acumulado de
Janeiro a Agosto - 2004-2013 (US$ milhões FOB)

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE.

2. Destaques de Produtos
No mês de agosto de 2013, a pauta de exportação cearense foi liderada pelos produtos Calçados e partes, com
US$ 32,5 milhões em vendas externas, participando com 30,8% de tudo que o Estado exportou no mês. Em
seguida estão Couros e peles com valor de aproximadamente US$ 18,1 milhões, Castanha de caju, com US$
10,0 milhões e lagostas, com US$ 7,2 milhões. Esses quatro segmentos representaram 64,3% de toda a pauta de
exportações do Estado. Vale ressaltar que o aumento das exportações cearenses de agosto de 2013, com relação
ao mês anterior, foi puxado pelo aumento de vendas de calçados (18,2%), Castanha de caju (10,2%), Têxteis
(31,2%) e Ceras Vegetais (63,3%).
No tocante a pauta de importação, os Produtos Metalúrgicos foram os principais itens comprados pelo Ceará,
atingindo o valor de quase US$ 42,6 milhões, o que significa uma participação de 24,5% do total da pauta.
Ainda sobre o grupo dos produtos metalúrgicos, destaque para as seguintes mercadorias que compõem o grupo:
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Lamin.ferro/aço, Laminados de outras ligas de aço, que responderam por quase 62,8% desse grupo. Em
seguida, têm-se os produtos Máquinas e equipamentos respondendo por 19,1% do total importado, atingindo o
valor de US$ 33,3 milhões, com destaque para os itens Partes de outros motores/geradores/grupos
eletrogeradores e Partes de fornos industriais ou de laboratório, não elétricos. Em terceira colocação estão os
Produtos Químicos, com participação de 17,1% do total importado, composto, principalmente por Glifosato e
seu sal de monoisopropilamina. Em quarta colocação encontra-se o grupo Produtos Têxteis, que representou
9,8% de bens importado pelo Estado, dentro desse grupo os itens mais comprados foram: Algodão não cardado
nem penteado, Fios têxteis de poliésteres e Outros fios de fibras artificiais.
Os dez principais produtos importados responderam por 89,3% de tudo o que foi comprado pelo Ceará no mês
de agosto. Enquanto os dez principais produtos exportados concentraram 92,1% da pauta de exportações
(Tabela 2).
Tabela 2 – Principais Produtos Exportados e Importados pelo Ceará – Agosto de 2013
Exportados

US$

Part.%

Importados

US$

Part.%

Calçados e Partes

32.541.201

30,82 Produtos Metalúrgicos

42.572.627

24,48

Couros e Peles

18.124.352

17,17 Máquinas e Equipamentos

33.310.528

19,15

Castanha de Caju

10.009.686

9,48 Prod. Químicos

29.788.075

17,13

Lagostas

7.212.404

6,83 Têxteis

17.003.455

9,78

Têxteis

7.160.300

6,78 Plásticos e suas Obras

7.811.470

4,49

Preparação Alimentícias

6.467.399

6,13 Cimentos

6.803.187

3,91

Frutas

4.870.664

4,61 Papeis e cartões

4.829.723

2,78

Ceras Vegetais

4.809.593

4,56 Aparelhos médicos e ópticos

4.748.652

2,73

Máquinas e equipamentos

3.606.586

2,62

2.446.244

3,42 Trigos e misturas de trigo c/centeio
2,32 Vestuário

4.555.370

Consumo de bordo
Demais Produtos

8.336.666

7,90 Demais Produtos

Ceará

105.585.095

100,00 Ceará

3.832.303

2,20

18.676.041

10,74

173.931.431

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$ 25,8 milhões em agosto de 2013, representando 24,4% do total exportado pelo Estado. Para esse país
foram vendidos principalmente lagostas, castanha de caju, sucos(sumos) de outras frutas, n/ fermen.s/adição
de açúcar e calçados e partes.
Logo em seguida, vem a Argentina (15,5%), cujas vendas foram, em sua maioria, calçados e produtos têxteis.
Para Holanda, que participou com 6,1%, seguiu, principalmente, Castanha de caju e melões, e para o Peru
(5,3%) foram vendidos Calçados e partes, máquinas e equipamentos e Tecidos de algodão.
Com relação às origens das mercadorias compradas pelo Ceará no mês de agosto, destaque para China, Estado
Unidos e Federação da Rússia que juntos representam cerca de 57,1% do total importado. Da China, o Ceará
comprou, principalmente, Lamin.ferro/aço, e Glifosato e seu sal de monoisopropilamina, que juntos
representam 49,2% do total comprado desse país. Já dos Estados Unidos vieram, basicamente, trigos e
misturas de trigo c/centeio, e Coque de petróleo e Outros tipos de algodão não cardado nem penteado. Da
Rússia, o principal produto adquirido pelo Ceará foi laminados de outras ligas de aço, que respondeu por
95,3% do total adquirido desse país.
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Tabela 3 – Principais Países de Destino e Origem
do Comércio Exterior Cearense – Agosto de 2013
Destinos

US$

Part.%

Origens

US$

Part.%

Estados Unidos

25.801.224

24,44 China

75.695.504

43,52

Argentina

16.385.204

15,52 Estados Unidos

12.294.399

7,07

11.406.318

6,56

Países Baixos (Holanda)

6.403.659

6,06 Federação da Rússia

Peru
China

5.647.101

5,35 Alemanha

7.635.631

4,39

5.436.742

5,15 Itália

7.614.229

4,38

Hungria

3.890.460

3,68 Índia

7.506.540

4,32

Itália

3.703.040

3,51 Espanha

5.893.253

3,39

Reino Unido

3.074.041

2,91 Coreia do Sul

5.268.658

3,03

Paraguai

2.942.945

2,79 Vietna

4.401.609

2,53

Provisão de Návios e Aeronaves
Demais Países

2.477.609
29.823.070

Ceará

105.585.095

2,35 Taiwan

3.573.359

2,05

32.641.931

18,77

173.931.431

100,00

28,25 Demais Países
100,00 Ceará

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE.

4. Destaques de Portos e Vias
As exportações cearenses foram realizadas principalmente por via marítima (85,9%) no mês de agosto de 2013,
sendo os principais portos: Porto de Fortaleza (40,7%), partindo desse porto Calçados e partes, couros e peles,
castanha de caju, cera vegetal, dentre outros; e Porto do Pecém (34%), com destaque para Castanha de caju,
lagosta, Sucos (sumo) de outras frutas, dentre outros itens. Por via Aérea foi exportado 8,3%, com destaque para
o Aeroporto de Campinas (SP), partindo de lá essencialmente calçados e partes. É importante explicar que o
valor exportado é considerado onde as mercadorias são produzidas/extraídas/cultivadas, independente de onde
esteja localizada a empresa por onde a mercadoria é exportada.
As importações cearenses também foram realizadas principalmente por via marítima (95,2%) nesse mês. Os três
principais portos foram: Porto do Pecém (68,8%), chegando por esse porto principalmente Glifosato e seu sal de
monoisopropilamina, Laminado de ferro/aço e laminados de outras ligas de aço. O Porto de Fortaleza respondeu
por 9,1% das importações cearenses, com destaque para os produtos que desembarcaram por lá: trigos e
misturas de trigo c/centeio e Partes de outros motores/geradores/grupos eletrog.etc e cimento. Ainda foram
importados quase 7,0% das importações cearenses pelo Porto de Santos – SP, chegando por lá uma parte de
algodão não cardado nem penteado importado pelo Ceará.
Tabela 4 – Principais Portos de Destino e Origem
do Comércio Exterior Cearense – Agosto de 2013
Exportação

US$

Part.%

Importação

Fortaleza - Porto - Ce

43.006.808

40,73 Pecem - Porto - Ce

Pecem - Porto - Ce

35.856.989

33,96 Fortaleza - Porto - Ce

Campinas - Aeroporto - SP
Rio de Janeiro (Sepetiba) - Porto - RJ
Ceará

3.570.395
3.388.255
105.585.095

3,38 Santos - SP
3,21 Recife (SUAPE) - Porto - Pe
100,00 Ceará

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE.

US$

Part.%

119.760.356

68,85

15.828.945

9,10

12.125.671

6,97

7.420.852

4,27

173.931.431

100,00
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