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O Mercado Brasileiro para o Camarão Industrializado
Charles Mendonça, Engenheiro de Pesca – Camarões do Brasil

Tabela I - Classiﬁcação camarão inteiro ( com cabeça)
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Tabela II - Classiﬁcação camarão sem cabeça

Figura 1 – Camarão inteiro 80/100 com uniformidade de 1,25
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Figura 2 – Camarão inteiro 80/100 com uniformidade acima de 1,6
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No setor de foodservice a maior
demanda está em produtos crus, que
são destinados à preparação de
refeições, sendo importante nesse
caso atender aos critérios de
padronização exigidos e os conceitos
de facilitação dos processos de
transformação aos quais serão
submetidos, portanto existe uma
tendência de maior procura por
produtos descascados. Para camarões
de maior tamanho, há significativa
preferência pelos descascados
eviscerados. Vale ressaltar que este
setor apresenta grande potencial de
consumo, que pode ser demonstrado
pelo crescimento vertiginoso das redes
de restaurantes especializados em
camarão nos últimos anos, ainda
assim estima-se que menos de 20%
dos bares e restaurantes do Brasil
tenham em seu menu algum prato a
base de camarão.
Os padrões de qualidade do camarão
cultivado, quando bem industrializado,
permitem um alto aproveitamento nos
processos de transformação e
elaboração de refeições, o que o torna
um dos produtos mais requeridos nas
cozinhas de restaurantes das
diferentes regiões do Brasil.
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O varejo é caracterizado por
apresentar uma maior diversidade de
produtos, envolvendo todas as formas
de apresentação e embalagens, que vai
desde os mais simples, como o
camarão inteiro a granel, até os com
maior agregação de valor, como
empanados pré-fritos e rings de
camarões descascados cozidos.
Tendo como objetivo principal, o
consumo doméstico, sendo que, o
maior desaﬁo neste setor é ofertar
produtos que atendam às
necessidades dos diferentes perﬁs de
consumidores, de acordo com cada
segmento. Muito embora todos os
segmentos que atuam na
comercialização de produtos para o
consumo doméstico são enquadrados
no varejo, existem diferenças
signiﬁcativas nos padrões entre eles.
Para ilustrar, pode-se citar os
segmentos de peixarias e
supermercados que, via de regra,
ofertam camarão em formas de
apresentação muito diferentes. Por
isso, se faz necessário, entender tais
diferenças, tendo em vista o
desenvolvimento de produtos e
soluções especíﬁcas para cada um
deles, com aplicação das distintas
tecnologias e recursos em sua
produção.
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De uma maneira geral o setor de varejo precisa ofertar mais do que simples produtos, mas acima de tudo, conceder
facilidades para o consumidor. Assim, a importância do desenvolvimento de produtos voltados às diferentes classes de
consumo, tem se tornado um divisor de águas para uma maior participação destes nas gôndolas, seja em empórios voltados
às classes de maior poder aquisitivo, como nas redes de atacarejo mais populares. Por sua versatilidade, desde que
apresentado da forma correta, o camarão marinho cultivado pode se fazer presente nos mais diversos nichos desse
mercado.
É importante destacar que existe grande demanda por camarões de todos os tamanhos e formas de apresentação, mas é
preciso considerar as características socioeconômicas e culturais da população brasileira, para entender o potencial de
consumo em cada faixa de classe social, nas diferentes regiões do país. Considerando apenas o perfil econômico da
população, de acordo com a renda familiar nas diferentes classes sociais (Tabela V), não é difícil vislumbrar que, quanto
mais o produto se torna acessível para as classes de menor poder econômico, maior o potencial de venda.
Aliás, esse aspecto não impossibilita a comercialização de camarões de maior tamanho e com maior valor agregado,
apenas indica que quanto mais alto o valor de venda, menor sua participação nas faixas de menor poder de consumo, que por
sua vez representam a maior parcela da população. Dessa forma o produtor deve planejar suas ações de acordo com sua
capacidade produtiva e com o perfil de consumidor que pretende atender.

Camarão empanado pré-frito | Ring de camarão descascado cozido

É incontestável a tendência de crescimento dessas linhas de produtos
no mercado nacional, no entanto, os mesmos requerem o uso de mais
tecnologia em seus processos industriais de produção, que ainda não
são acessíveis à grande maioria dos produtores brasileiros, mas indicam
a necessidade constante de inovação no setor da carcinicultura do Brasil.
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