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Demanda por camarão importado cai na
China após retorno das restrições da
COVID
Por Louis Harkell

12 de agosto de 2021 09:57 BST

Advertisement

Os compradores chineses de camarão estão enfrentando um enfraquecimento da
demanda doméstica, já que o segundo maior importador de camarão do mundo
enfrenta seu pior surto de COVID-19 desde janeiro.

A demanda por serviços de alimentação está caindo em Pequim depois que
restaurantes suspenderam grandes banquetes, um canal chave para as vendas,
disse um importador de Pequim ao Undercurrent News na segunda-feira. 

“Principalmente por causa da epidemia, a indústria de catering e locais de
banquetes em muitos lugares fecharam”, disse o importador. 
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A Comissão Nacional de Saúde da China informou que em 10 de agosto havia 83
infecções sintomáticas transmitidas localmente na China, elevando o número
total de casos COVID-19 ativos con�rmados no continente chinês para 1.686. 16
casos entre 28 de julho e 10 de agosto foram relatados em Pequim.

As autoridades chinesas locais estão tentando reprimir o surto com restrições de
viagens e testes em massa, sob pressão do governo central, que tem uma política
de COVID zero .

Na quarta-feira (11 de agosto), o Sunkfa Group, com sede em Pequim, um grande
importador e atacadista de frutos do mar, relatou preços de oferta para caixas de
9,5 quilos de camarão vannamei congelado simples, contagem de 41-50 por
quilo, de CNY 555 ($ 85,57, ou $ 9,00 / kg) (ver tabela de preços abaixo do artigo).

"A epidemia voltou novamente. O controle do governo sobre o vírus se tornou
mais rígido. A China está desencorajando o consumo nas multidões", disse um
segundo importador baseado em Xangai à Undercurrent . 

"Se houver mais novos casos, isso pode desacelerar ainda mais o consumo",
acrescentou o importador de Pequim. 

Os preços do camarão importado atingiram níveis pré-pandêmicos antes do
último surto, que se espalhou para quase 20 províncias e municípios.

O importador de Xangai disse que os preços do camarão importado "estavam
muito altos, os preços à saída da fábrica muito altos e os preços domésticos na
China também estavam muito altos", mas a demanda doméstica não
acompanhou. "Os preços à saída da fábrica são muito mais elevados e o preço de
venda interno é invertido em comparação com o preço externo", concordou o
importador de Pequim.

Em junho, a China importou 50.000 toneladas métricas de camarão de água
quente congelado no valor de US $ 295 milhões, o segundo mês mais importado
em volume em 2021. 

https://www.thetimes.co.uk/article/chinese-officials-pay-price-as-delta-variant-triggers-new-outbreak-of-covid-19-tvqj6k3vn
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-58095909
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Cui He, presidente da Associação de Processamento e Marketing de Produtos
Aquáticos da China, disse que as importações da Undercurrent enfrentam uma
concorrência cada vez maior de uma maior colheita doméstica de camarão este
ano, contribuindo para a lentidão dos mercados de importação.

“No ano passado, a produção [de camarão doméstico] foi afetada pela epidemia e
diminuiu um pouco. A razão é que a fase de lotação foi logo após a epidemia e o
transporte da ração foi interrompido. Este ano as meias e a ração utilizadas
aumentaram signi�cativamente em comparação com ano passado. Então, a
produção de camarão deste ano deve ser melhor ”, disse, estimando uma
produção de 1,3 milhão de toneladas.
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Source: Chinese customs (HS code 030617). Direct imports only. Exc coldwater shrimp, except Argentine red
shrimp.

China vannamei, Guangdong, 80 unidades / kg

Vannamei, Guangdong, China, 80 unidades / kg

Vannamei, Guangdong, China, 120 unidades / kg

Vannamei, Guangdong, China, 60 unidades / kg

VER GRÁFICO

4040

6060

8080

https://www.undercurrentnews.com/prices/#/guangdong_shrimp_80&start=303&end=427&compare=200,198
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Mas apontando para problemas de logística doméstica, os preços de farmgate do
peixe-cobra, uma espécie de água doce popular no mercado doméstico, caíram
cerca de 8% nas últimas semanas depois que motoristas de caminhão temeram
�car presos em províncias com controles estritos de coronavírus, relata o Seafood
Guide . 

Os motoristas de caminhão estão relutantes em ir para Jiangsu das fazendas em
Guangdong, devido à complicada inspeção e certi�cação COVID-19, causando
uma escassez de matéria-prima para as fábricas de processamento.

Enquanto isso, o processamento das importações pela alfândega chinesa
também permanece "lento", o que não deve mudar devido ao último surto, disse
o importador de Pequim.

Após várias suspensões recentes de importação de camarão de algumas
empresas equatorianas devido à contaminação com o vírus, os exportadores do
país estão fazendo tudo o que podem para reduzir os riscos de contaminação,
disse Jose Antonio Camposano, chefe da Câmara Nacional de Acuacultura do
Equador, ou câmara nacional do aquicultura.

“O Equador já vacinou 100% do pessoal em contato com camarão para
exportação, o que signi�ca que esse pessoal apresenta risco muito menor. No
entanto, [os embaladores de camarão] continuam aplicando medidas de
desinfecção durante o empacotamento, processamento, transporte e
carregamento em contêineres de produtos prontos para usar produtos para
exportação ", disse Camposano na semana passada.
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https://www.undercurrentnews.com/2021/08/04/ecuador-india-indonesia-seafood-firms-face-chinas-covid-related-import-suspension/
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Preços de oferta de atacado da Vannamei na China

21/25 77 11,57

26/30 66 9,92

31/40 62 9,25

41/50 58 8,76

51/60 55 8,27

61/70 53 7,94

71/90 51 7,61

Fonte: Sunkfa Group, website acessado em 11 de agosto. Preços para vannamei congelado em caixas de

9,5 kg, norte da China

Contate o autor louis.harkell@undercurrentnews.com
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Top-5 shrimp importers, 2020

Source: Chinese customs, ITC, NOAA, HS Codes: 030617, 160521, 160529, 030616. © Undercurrent

Tamanho  CNY / kg  US $ / kg 
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