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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 em setembro têm o maior valor no ano de 2013. 

 

1. Balança Comercial do Ceará  

As exportações cearenses alcançaram, em setembro de 2013, o montante de US$ 156,3 milhões, registrando um 
crescimento quando comparadas aos demais meses anteriores do ano, bem como com o resultado observado em 
setembro de 2012, quando o montante exportado atingiu US$ 110,6 milhões. Esse desempenho implicou em um 
crescimento de 48% sobre o resultado obtido em agosto deste ano. 

Esses valores demonstram uma recuperação das exportações cearenses que desde o mês de julho deste ano vêm 
apresentando valores acima do que vinha registrando no primeiro semestre do ano. 

Quanto às importações, estas alcançaram o valor de US$ 333,9 milhões, registrando um incremento de 92% em 
relação ao mês anterior e de 54,1% quando comparadas ao mesmo período de 2012.  

Com isso, o saldo da balança comercial cearense mais uma vez foi deficitário, com valor de US$ 177,7 milhões, 
superior em 160% quando comparado ao saldo do mês de agosto. A corrente de comércio exterior cearense 
(soma dos valores exportados e importados) obteve no mês de setembro uma alta de 75,4% em relação a agosto, 
com valor de US$ 490,2 milhões (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Balança Comercial do Ceará – Setembro de 2013 

Mês Exportação Importação Saldo Corrente 

Janeiro 105.366.754 211.511.828 -106.145.074 316.878.582 

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 97.933.098 250.589.063 -152.655.965 348.522.161 

Agosto 105.585.095 173.930.589 -68.345.494 279.515.684 

Setembro 156.261.133 333.957.253 -177.696.120 490.218.386 

Acumulado 902.032.768 2.500.943.704 -1.598.910.936 3.402.976.472 

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE 
 
No acumulado dos nove primeiros meses de 2013, as receitas obtidas com as exportações alcançaram o valor de 
US$ 902 milhões, registrando uma queda de 2,4% em relação ao mesmo período de 2012, (US$ 924,2 milhões). 
As importações, por sua vez, apontaram alta de 35,7%, na mesma comparação, resultando em um novo valor 
recorde, atingindo a quantia de US$ 2.500,9 milhões. Com esse resultado, a balança comercial apresentou-se 
novamente deficitária, registrando o maior déficit acumulado dos últimos anos, com valor de US$ 1.598,9 
milhões. Por sua vez, a corrente de comércio exterior estadual surpreendeu com um novo recorde para o 
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acumulado do período, com valor de US$ 3.403 milhões, tendo registrado alta de 23% na comparação com o 
mesmo período do ano anterior. (Gráfico 01). 

 
Gráfico 1: Fluxo de Comércio Exterior - Ceará - Acumulado de  

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

 

                Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 

 

2. Destaques de Produtos  

O produto Óleo Combustíveis, que está dentro do grupo Combustíveis minerais, sozinho assumiu a liderança da 
pauta de exportação cearense no mês de setembro de 2013, com US$ 54,1 milhões em vendas externas, 
participando com 34,6% de tudo que o Estado exportou no mês.  

O grupo Calçados e Partes ficou em segundo lugar, com a quantia exportada de US$ 30,8 milhões, com 
participação de 19,7% da pauta cearense.  Em seguida estão Couros e peles com valor de aproximadamente 
US$ 18,3 milhões; Frutas (exceto Castanha de caju), com US$ 17,0 milhões, Castanha de caju, com US$ 7,9 
milhões e Têxteis, com US$ 5,5 milhões. Esses seis segmentos representaram 85,5% de toda a pauta de 
exportações do estado.  
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Esse aumento nas exportações cearenses ocorreu principalmente pela exportação do Óleo combustível no valor 
de US$ 54,1%, e pelo aumento das vendas externas de Frutas, que aumentaram 252,8%, comparado ao mês 
anterior. As contribuições negativas vieram das reduções nas exportações de calçados e partes (-5,4%), castanha 
de caju (-21,2%) e produtos têxteis (-23,7%). 

No tocante aos grupos importados, os Produtos metalúrgicos foram os principais itens comprados pelo Ceará, 
atingindo o valor de US$ 90,8 milhões, com uma participação de 27,2% no total da pauta de importação. Desse 
grupo destacam-se as importações de laminados de ferro/aço, que representou aproximadamente 47,4% do 
grupo. Combustíveis minerais ficaram em segundo lugar, com participação de 24,7%, com destaque para gás 
natural, que representou 89,4% do grupo. As importações de trigo apresentaram um crescimento de 676% em 
setembro de 2013, comparado com o mês anterior, atingindo o valor de US$ 35,3 milhões. Por outro lado, a 
importação de Máquinas e equipamentos (-2,6%), produtos Têxteis (-22,4%) e Plásticos e suas obras (-47,4%) 
apresentaram queda no valor importado no mês de setembro, comparado ao mês de agosto. 

Os dez principais produtos exportados responderam por 94,8% do valor total exportado pelo Estado, enquanto 
que os dez principais produtos importados concentraram 93,8% da pauta de importação (Tabela 2). 

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

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

1. Combustíveis minerais 54.101.740 34,62 1. Produtos Metalúrgicos 90.762.979 27,18

2. Calçados e suas partes 30.784.500 19,70 2. Combustíveis minerais 82.546.162 24,72

3. Couros e Peles 18.315.640 11,72 3. Trigo e outros trigos e misturas de trigo c/centeio 35.346.274 10,58

4. Frutas (Exclusive Castanha de caju) 17.038.830 10,90 4. Produtos Químicos 33.557.459 10,05

5. Castanha de caju 7.891.398 5,05 5. Máquinas, equip., aparelhos e mat. elétricos 32.448.275 9,72

6. Têxteis 5.465.193 3,50 6. Têxteis 13.198.779 3,95

7. Consumo de Bordo 3.891.014 2,49 7. Veículos e material para vias férreas 11.109.719 3,33

8. Lagosta 3.876.480 2,48 8. Óleos de dendê, em bruto 7.391.175 2,21

9. Produtos Alimentícios 3.467.913 2,22 9. Plásticos e suas Obras 4.108.398 1,23

10. Ceras Vegetais 3.260.249 2,09 10. Aviões a turbo jato 2.650.000 0,79

Demais Produtos 8.168.176 5,23 Demais produtos 20.838.033 6,24

Ceará 156.261.133 100,00 Ceará 333.957.253 100,00

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 

 
3. Destaques de Países 
 
O destino das exportações cearenses teve como principal país Cingapura, com valor de US$ 41,9 milhões, 
representando 26,8% das exportações. Para esse país foi vendido principalmente Óleo combustível. Em seguida 
vem Países Baixos (Holanda), com valor de US$ 23,9 milhões, para onde seguiu principalmente óleo 
combustível e melões. Os Estados Unidos aparece em terceiro lugar (11,2%), destacando-se principalmente 
pelas compras de Calçados e partes, castanha de caju e lagosta.  

Com relação às origens das mercadorias compradas pelo Estado no mês de Setembro, destaque para China, que 
representou 35,5% do valor importado pelo Estado. Desse país, o Ceará comprou, principalmente, 
Lamin.ferro/aço, Glifosato e seu sal de monoisopropilamina e Torres e pórticos, de ferro fundido, ferro ou aço. 
Dos Estados Unidos as importações cearenses atingiram o valor de US$ 45,4 milhões, com destaque para 
Trigos e misturas de trigo c/centeio, Partes de outros motores/geradores/grupos eletrogeradores, Betume de 
petróleo e Aviões a turbo jato. 
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Vale ressaltar também o valor das importações vindas dos países de Trinidad e Tobago, Espanha e Itália, que 
juntos representaram cerca de 28,3% do total importado pelo Ceará. De Trinidad e Tabago veio unicamente Gás 
natural, da Espanha veio, basicamente, Gás natural (92%), e da Itália o Ceará comprou principalmente 
Litorinas (vagões elétricos), trilhos de aço e máquinas de moldar borracha. 

A tabela 3 mostra o valor dos dez principais países que o Ceará mais importou mercadorias no mês de setembro, 
bem como as suas respectivas participações na pauta de importação. 

Tabela 3 – Principais Países de Destino e Origem 
 do Comércio Exterior Cearense – Setembro de 2013 

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

1. Cingapura 41.944.440 26,84 China 118.714.353 35,55

2. Países Baixos (Holanda) 23.901.007 15,30 Estados Unidos 45.383.293 13,59

3. Estados Unidos 17.541.245 11,23 Trinidad e Tobago 40.524.415 12,13

4. Argentina 10.452.039 6,69 Espanha 36.006.021 10,78

5. Reino Unido 7.971.207 5,10 Itália 20.843.169 6,24

6. Hungria 6.541.366 4,19 Colômbia 12.692.884 3,80

7. China 4.114.074 2,63 Argentina 7.734.691 2,32

8. Colômbia 2.821.228 1,81 Uruguai 7.414.764 2,22

9. Paraguai 2.615.670 1,67 Índia 7.412.670 2,22

10. Portugal 2.461.284 1,58 Canada 4.770.159 1,43

Demais Países 35.897.573 22,97 Demais Países 32.460.834 9,72

TOTAL 156.261.133 100,00 TOTAL 333.957.253 100,00

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 
 
 
4. Destaques de Portos 
  
As exportações cearenses foram realizadas principalmente por via marítima (91,0%) no mês de setembro de 
2013, sendo os principais portos: Porto do Pecém (47,4%), com destaque para óleo combustível, calçados e 
partes, melões e castanha de caju; e o Fortaleza Porto (33,7%), por onde saíram os produtos óleos 
combustíveis, couros e peles, calçados e castanha de caju. Por via Aérea foi exportado o valor de 
aproximadamente US$ 6,9 milhões (6,41%), enquanto o modal Rodoviário representou 3,1% das vendas 
internacionais cearenses e apenas 1,4% por via meios próprios. 

 
Tabela 4 – Principais Portos de Destino e Origem 

 do Comércio Exterior Cearense – Setembro de 2013 
Exportação US$ Part.% Importação US$ Part.% 

Pecem - Porto – CE 74.123.076 47,44 Pecem - Porto – CE 234.835.636 70,32

Fortaleza - Porto – CE 52.742.957 33,75 Fortaleza - Porto – CE 66.708.951 19,98

Parnamirim – RN 7.217.346 4,62 Fortaleza - Aeroporto – CE 9.469.660 2,84

São Paulo - Aeroporto - SP 5.193.585 3,32 Santos - SP 7163145 2,14

Demais Portos 16.984.169 10,87 Demais Portos 15.779.861 4,73

  156.261.133 100,00   333.957.253 100,00

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 
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As importações cearenses também foram realizadas principalmente por via marítima (96,9%) nesse mês. Os 
dois principais portos foram: Porto do Pecém (70,3%), chegando por esse porto principalmente Gás natural 
liquefeito, Laminado de ferro/aço, Glifosato e seu sal de monoisopropilamina e Litorinas .O Porto de 
Fortaleza respondeu por quase 20,0% das importações cearenses, com destaque para os produtos que 
desembarcaram por lá: Out.trigos e misturas de trigo c/centeio, Partes de outros motores/geradores/grupos 
eletrogeradores. Ainda foram importados 2,8% pelo Aeroporto de Fortaleza, chegando por esse terminal 
Aviões a turbo jato.   
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