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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 têm forte recuperação em outubro de 2013. 
 

1. Balança Comercial do Ceará  

O mês de outubro mostrou uma forte recuperação das exportações cearenses. De fato, ao se observar a trajetória 
crescente do Comercio Exterior do Ceará, retomada a partir de julho de 2012, pode-se observar o valor recorde 
das exportações cearenses que somaram, em outubro de 2013, o valor de US$ 174,3 milhões, registrando 
crescimento de 11,57% em relação ao mês imediatamente anterior e um crescimento relativamente superior aos 
demais meses anteriores do ano, bem como, ao resultado observado em outubro de 2012, quando o valor foi de 
US$ 121,4 milhões. Esse desempenho implicou em um crescimento de 43,4% quando comparado ao mesmo 
período do ano anterior. 

Esses aumentos podem ser explicados, em parte, pelo preço do dólar, que se mantem em torno de RS$ 2,20 
reais desde junho de 2013, e pelo aumento das exportações de combustíveis minerais. 

Por outro lado, as importações, que alcançaram o montante de US$ 360,4 milhões, registraram um leve 
incremento de 7,9% em relação ao mês anterior e uma redução de 11% quando comparadas ao mesmo período 
de 2012.  

Com isso, o saldo da balança comercial cearense foi ainda deficitário, com valor de US$ 186 milhões, superior 
em 4,72% relativamente ao saldo do mês de setembro. A corrente de comércio exterior cearense (soma dos 
valores exportados e importados) obteve no mês de outubro uma alta de 9,1% em relação a setembro, com valor 
de US$ 534,7milhões (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Balança Comercial do Ceará – Outubro 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 82.943.517 193.369.301 -110.425.784 276.312.818 

Maio 101.060.211 421.632.772 -320.572.561 522.692.983 

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 

Outubro 174.346.956 360.432.983 -186.086.027 534.779.939 

Acumulado 1.076.379.199 2.861.390.547 -1.785.011.348 3.937.769.746 

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE 
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No acumulado dos dez primeiros meses de 2013, as receitas obtidas pelo Ceará com as exportações alcançaram 
o valor de US$ 1,076 bilhão, registrando um aumento de 2,9% em relação ao mesmo período de 2012, 
concretizando a recuperação das vendas externas do estado, que já superam o valor das vendas de 2012, para 
esse mesmo período. As importações, por sua vez, apontaram alta de 27,4%, na mesma comparação, resultando 
em um novo valor recorde, atingindo a quantia de US$ 2,861 bilhões. Com esse resultado, a balança comercial 
apresentou-se novamente deficitária, registrando o maior déficit acumulado dos últimos anos, com valor de US$ 
1,785 bilhão. Diante desses valores, a corrente de comércio exterior do Ceará apresentou um novo recorde para 
o acumulado do período, com valor de US$ 3,938 bilhões, tendo registrado alta de 19,6% na comparação com o 
mesmo período do ano anterior. (Gráfico 01). 

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

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

 

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 
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2. Destaques de Produtos  

O produto Fuel oil, que está dentro do grupo Combustíveis minerais, mais uma vez assumiu sozinho a liderança 
da pauta de exportação cearense no mês de outubro de 2013, com US$ 70,2 milhões em vendas externas, 
participando com 40,3% de tudo que o Estado exportou no mês.   

O grupo Calçados e Partes ficou em segundo lugar, com a quantia exportada de US$ 30,4 milhões, com 
participação de 17,5% da pauta cearense.  Em seguida estão as Frutas (exceto castanha de caju) com valor de 
aproximadamente US$ 17,5 milhões; Couros e Peles com US$ 16,1 milhões, Castanha de caju, com US$ 9,6 
milhões e Preparações alimentícias, com US$ 5,9 milhões. Esses seis segmentos representaram 85,9% de toda 
a pauta de exportações do estado.  

Esse aumento nas exportações cearenses ocorreu principalmente pela exportação do Fuel oil, que obteve um 
incremento de 29,75%, ante o mês anterior e um crescimento de 1.256,3% em relação ao mesmo período de 
2012, e pelo aumento das vendas externas de Preparações Alimentícias, que aumentaram 69,36%, comparadas 
ao mês anterior, Lagostas, que aumentaram 41,91% também, quando comparadas ao mês anterior, e Castanha 
de caju, que aumentaram 22,08%. As contribuições negativas vieram das reduções nas exportações de Têxteis  
(-69,36) e Couros e peles (-11,94) 

No tocante aos grupos importados, os Combustíveis minerais foram os principais itens comprados pelo Ceará, 
atingindo o valor de US$ 165,4 milhões, com uma participação de 45,9% no total da pauta de importação. 
Desse grupo destaca-se a importação de Gás natural liquefeito, que representou aproximadamente 97,5% do 
grupo. Os Produtos metalúrgicos ficaram em segundo lugar, com participação de 17,0%, com destaque para 
laminados de ferro/aço, que representaram 57,6% do grupo. As importações de Produtos Químicos 
representaram 7,3% das compras do Ceará, tendo como principais produtos desse grupo clorpirifos e glifosato e 
seu sal de monoisopropilamina. As importações de Máquinas e equipamentos continuam em alta, atingindo o 
valor de US$ 25,8 milhões, os principais produtos adquiridos desse grupo foram Outros aparelhos e 
dispositivos para trat. mater. modif. temperatura, Outros laminadores a frio de metais e Outras máquinas e 
aparelhos p/trabalhar matérias têxteis. 

Os dez principais produtos exportados responderam por 94,2% do valor total exportado pelo Estado, enquanto 
que os dez principais produtos importados concentraram 92,1% da pauta de importação (Tabela 2). 

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

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

1. Combustíveis minerais 70.201.424 40,27 1. Combustíveis minerais 165.375.422 45,88

2. Calçados e suas partes 30.490.680 17,49 2. Produtos Metalúrgicos 61.209.733 16,98

3. Frutas (Exclusive Castanha de caju) 17.470.603 10,02 3. Produtos Químicos 26.500.868 7,35

4. Couros e Peles 16.127.495 9,25 4. Máquinas, equip., aparelhos e mat. elétricos 25.825.319 7,17

5. Castanha de caju 9.634.587 5,53 5. Têxteis 13.444.604 3,73

6. Produtos Alimentícios 5.873.534 3,37 6. Trigo e outros trigos e misturas de trigo c/centeio 10.241.084 2,84

7. Lagosta 5.501.203 3,16 7. Óleos de dendê 8.080.322 2,24

8. Têxteis 3.740.077 2,15 8. Plásticos e suas Obras 7.899.312 2,19

9. Ceras Vegetais 3.522.046 2,02 9. Tijolos e peças cerâmicas para construção, refratar 7.421.039 2,06

10. Consumo de Bordo 1.752.549 1,01 10. Aeronaves e aparelhos espaciais 6.021.412 1,67

Demais Produtos 10.032.758 5,75 Demais produtos 28.413.868 7,88

Ceará 174.346.956 100,00 Ceará 360.432.983 100,00  
Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 
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3. Destaques de Países 
 
Os Países Baixos (Holanda) foram o principal parceiro de compras dos produtos cearenses, adquirindo o valor 
US$ 43,2 milhões, em outubro de 2013, o que representou 24,8% das exportações cearenses. Para esse país foi 
vendido principalmente “Fuel-oil” representando 74,8% e Melões frescos, representando 14,32%. Em seguida 
vem Cingapura, com valor de US$ 38,2 milhões, representando 21,93% das vendas externas cearenses, para 
onde seguiu principalmente “Fuel-oil” representando 98,9%%. Os Estados Unidos aparecem em terceiro lugar 
(13,40%), destacando-se principalmente pelas compras de Calçados e partes, castanha de caju e Complementos 
alimentares.  

Com relação às origens das mercadorias compradas pelo Estado no mês de outro, destaque para China, que 
representou 25,5% do valor importado pelo Estado. Desse país, o Ceará comprou, principalmente, 
Lamin.ferro/aço e Outros fio-máquinas de outras ligas de aços. Em seguida está Trinidad e Tobago, com 
valor de US$ 80,4 milhões, Portugal, com US$ 45,5 milhões e Espanha, com US$ 39,9 milhões. Desses três 
países o Ceará importou basicamente gás natural liquefeito. Dos Estados Unidos as importações cearenses 
atingiram o valor de US$ 27,2 milhões, com destaque para Trigos e misturas de trigo c/centeio, Aviões a turbo 
jato e Betume de petróleo. 

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

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

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

1. Países Baixos (Holanda) 43.241.006 24,80 1. China 92.073.395 25,55

2. Cingapura 38.238.581 21,93 2. Trinidad e Tobago 80.390.028 22,30

3. Estados Unidos 23.365.453 13,40 3. Portugal 45.534.632 12,63

4. Reino Unido 7.001.784 4,02 4. Espanha 39.909.227 11,07

5. Argentina 6.927.463 3,97 5. Estados Unidos 27.230.902 7,56

6. China 5.298.552 3,04 6. Indonésia 9.197.622 2,55

7. Itália 4.178.606 2,40 7. Índia 7.231.217 2,01

8. Paraguai 4.054.418 2,33 8. Alemanha 6.050.238 1,68

9. Hungria 3.204.819 1,84 9.Itália 5.307.224 1,47

10. Espanha 3.150.781 1,81 10. Taiwan (Formosa) 4.650.418 1,29

Demais Países 35.685.493 20,47 Demais Países 42.858.080 11,89

TOTAL 174.346.956 100,00   360.432.983 100,00

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 
 
 
4. Destaques de Portos 
  
As exportações cearenses foram realizadas principalmente por via marítima (92,5%) no mês de outubro de 
2013, sendo os principais portos: Porto do Pecém (65,9%), com destaque para “Fuel-oil”, calçados e partes, 
Frutas (inclusive melões, melancias e mangas), couros e peles e castanha de caju; e o Fortaleza Porto 
(18,8%), por onde saíram os produtos, couros e peles, calçados e partes, castanha de caju, cera vegetal, Frutas 
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(inclusive melões, melancias e mangas). Por via Aérea foi exportado o valor de aproximadamente US$ 4,5 
milhões (2,62%), enquanto o modal Rodoviário representou 4,2% das vendas internacionais cearenses e apenas 
0,5% por via meios próprios. 
 
As importações cearenses também foram realizadas principalmente por via marítima (96,4%) nesse mês. Os 
dois principais portos foram: Porto do Pecém (79,2%), chegando por esse porto principalmente Gás natural 
liquefeito, Laminado de ferro/aço, Outros fio-máquinas de outras ligas de aços; e o Porto de Fortaleza, que 
respondeu por quase 10,0% das importações cearenses, com destaque para os produtos que desembarcaram por  
 
lá: Trigos e misturas de trigo c/centeio e Óleo de dendê. Também foram realizadas importações pelo Porto de 
Santos (3,2%), São José dos Campos (1,7%) e Fortaleza (aeroporto) (1,6%).  
 

Tabela 4 – Principais Portos de Destino e Origem 
 do Comércio Exterior Cearense – Outubro de 2013 

Exportação US$ Part.% Importação US$ Part.% 

Pecem - Porto – CE 114.851.378 65,88 Pecem - Porto - CE 285.527.603 79,22

Fortaleza - Porto – CE 32.848.827 18,84 Fortaleza - Porto - CE 34.272.889 9,51

Parnamirim – RN 6.116.253 3,51 Santos - SP 11.349.013 3,15

Foz do Iguaçu - Rodovia - PR 3.855.150 2,21 São Jose dos Campos - SP 6.000.000 1,66

Santos - SP 3.072.574 1,76 Fortaleza - Aeroporto - CE 5.659.795 1,57

Ceará 174.346.956 100,00 Ceará 360.432.983 100,00

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração IPECE. 
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