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toneladas, mas os preços do camarão
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Os produtores de camarão equatorianos terminaram 2021 com a sensação
agridoce de ser o primeiro país a produzir um milhão de toneladas de camarão
em um ano, mas os preços no produtor estão baixos e ainda caindo, disseram
fontes ao Undercurrent News .
"Finalmente, algumas boas notícias que refletem o trabalho honesto e árduo de
nós produtores que mantiveram todas as operações apesar da pandemia e todas
as interrupções decorrentes dela", disse um pequeno produtor de camarão
equatoriano, que falou sob condição de anonimato.
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Além disso, como a Undercurrent também informou, há potencial para o Equador
mais que dobrar seus volumes atuais na próxima década, de acordo com Robins
McIntosh, vice-presidente executivo do conglomerado tailandês Charoen
Pokphand Foods. Ele expôs a idéia em uma recente entrevista em vídeo .
No entanto, os agricultores do setor têm sido muito críticos com a situação atual
e estão olhando para os desafios futuros
"Nós terminamos o ano com custos de insumos cada vez mais altos e preços de
venda ao produtor mostrando uma tendência cada vez mais baixa", disse também
um segundo produtor. “Isso é algo que, infelizmente, ofusca todas as boas
notícias, já que a situação permanecerá a mesma nos primeiros meses de 2022, o
que inevitavelmente causa uma agitação no setor”.
A partir da semana 52 (27 de dezembro a 2 de janeiro), os preços médios ao
produtor para camarões equatorianos com casca e cabeça sofreram uma nova
queda de US$ 0,10/kg para US$ 5,20 por quilo para contagens 20/30, de acordo
com a o gráfico abaixo, disponível no portal de preços da Undercurrent .
Os preços permaneceram praticamente estáveis em todos os outros tamanhos
em US$ 4,50/kg para 30/40; $ 4,00/kg para 40/50; $ 3,70/kg para 50/60; $ 3,30/kg
para 60/70; $ 3,00/kg para 70/80; $ 2,60/kg para 80/100; $ 2,50/kg para 100/120; e
US$ 2,30/kg para 120/140 contagens, dados.
Além disso, o setor vem solicitando ao governo a implementação imediata de um
'drawback' [esquema de reembolso tarifário], que permite o reembolso total ou
parcial dos direitos aduaneiros pagos na importação de matérias-primas
utilizadas na produção de mercadorias exportadas.
"Estamos lidando com uma situação anormal e precisamos de ajuda extra do
governo para aliviar o fardo dos produtores", disse um terceiro produtor de
camarão equatoriano ao Undercurrent . "No entanto, as autoridades ainda não se
envolveram, ao que parece."
De acordo com José Antonio Camposano, chefe da Câmara Nacional de
Aquicultura do Equador, ou CNA, a atual escassez de contêineres e a falta de
espaços em navios de carga está afetando negativamente a competitividade de
todos os produtos de exportação equatorianos.
"Assim, esta situação extraordinária exige certas medidas compensatórias como a
já proposta", disse também em entrevista à Rádio Huancavilca .
Radio Huancavilca 830AM
@RadioHuancavilk
#CONTRAPUNTO || Ing. José Camposano
@jcamposanoc
"Ante el desabastecimiento de empaques para camarón, nos vemos en la
necesidad de importar y pagar ISD por esos empaques. Es momento de iniciar el
desmontaje de ese impuesto".
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