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A América do Sul e Central devem ter uma fatia ainda maior dos mercados
globais de camarão em 2022, após um ano marcante que viu o Equador se tornar
o maior país produtor do mundo, de acordo com Robins McIntosh, vice-
presidente executivo do conglomerado de proteínas tailandês Charoen Pokphand
Foods. 

Falando na última entrevista em vídeo da Undercurrent News  , McIntosh - um
veterano da indústria amplamente conhecido - explicou que as Américas estão
consumindo a participação do mercado asiático antes da pandemia e
provavelmente continuarão a fazê-lo no próximo ano.

Á

Vista aérea de várias fazendas de camarão equatorianas. Crédito: Fontes de notícias subatual.
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"A Ásia costumava ter uma posição realmente dominante - 76% do mundo em
2011 - mas caiu para cerca de 66%", disse ele. "Por outro lado, as Américas
aumentaram 10% da produção mundial e acho que essa tendência também
continuará a ver mais camarão produzido nas Américas".

Com o consumo continuando a aumentar globalmente, a produção asiática
também deve continuar crescendo no próximo ano, explicou ele, mas
provavelmente a uma taxa menor do que do outro lado do Pací�co.

Os números de McIntosh mostram que, em 2021, a produção em ambos os
continentes cresceu em proporção semelhante – a Ásia 12,2% para 3,02 milhões
de toneladas, as Américas 11,2% para 1,39 milhão de toneladas.

No entanto, com grande parte do crescimento de 2021 como resposta à queda
forçada pelo COVID do ano passado, a produção asiática deve aumentar apenas
7% no próximo ano, enquanto McIntosh sugere um crescimento de dois dígitos
de até 14% nas Américas. .

Ao todo, os aumentos projetados na produção fariam com que a indústria global
de camarão produzisse mais de 5 milhões de toneladas pela primeira vez em
2022, se der certo.

Source: Robins McIntosh/industry executives
 Includes vannamei and black tiger

 2022 figures are a projection
 © Undercurrent News

M
et

ric
 to

ns

Other Americas Asia

2010 2012 2014 2016 2018 2020
0

1M

2M

3M

4M

5M

6M

Global farmed shrimp production
Annual



18/01/2022 15:29 O que 2022 reserva para os maiores produtores de camarão do mundo? - Notícias atuais

https://www.undercurrentnews.com/2021/12/22/what-does-2022-have-in-store-for-the-worlds-largest-shrimp-producers/ 3/9

Liderando o caminho na América Latina está o Equador, que se tornou o
primeiro país a produzir 1 milhão de toneladas de camarão vannamei em um
único ano civil em 2021.

"De 850.000 t para mais de 1 milhão de toneladas este ano, e você pode esperar
outras 150.000 t no próximo ano", disse McIntosh.

Mas como o país conseguiu um crescimento tão rápido? Para McIntosh, está
claro que a intensi�cação em massa ocorreu em todo o país, com muitas
fazendas passando de 6 a 8 camarões por metro quadrado para cerca de 15.

Source: Robins McIntosh/industry executives
 2022 figures are a projection
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"Suas ações estão tendo um desempenho melhor", acrescentou. "Então eles estão
obtendo mais safras, talvez 3-3,5 safras por ano versus duas safras ou mesmo
uma safra se você voltar 10 anos atrás. Em 2022, acho que continuaremos vendo
essa tendência."

O Brasil é outro país que vê um rápido aumento no crescimento. Em 2020, o país
produziu 85.000 t; este ano, os volumes aumentaram para 100.000 t; e em 2022,
McIntosh sugere que as colheitas aumentarão em mais 20.000 t ainda.

O excepcional 2021 do Equador foi parcialmente compensado por uma queda
considerável na produção fora da América Central, onde a produção total caiu de
250.000 t para 210.000 t este ano. Espera-se que as colheitas fora da região se
recuperem parcialmente para 235.000 t em 2022, impulsionadas por um retorno
aos volumes pré-COVID do México, sugerem os dados do CPF.

Source: Robins McIntosh/industry executives
 Includes vannamei and black tiger

 2022 figures are a projection
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Vietnã em alta, futuro da Índia um sorteio

A imagem na Ásia é um pouco menos clara, com McIntosh admitindo que 2022
da Índia está muito no ar.

"Eu geralmente sigo as linhas de tendência e olho para a força da tendência, e a
tendência na Índia está quebrada", disse ele à Undercurrent . "Então é difícil dizer
- está em um ponto de pivô, então pode começar a acelerar novamente, ou pode
cair um pouco."

McIntosh previu 700.000 t de produção de camarão fora da Índia para 2022,
estável em relação ao ano anterior, embora McIntosh tenha admitido que o
número era uma espécie de "descarga".

"Sabemos que temos problemas crescentes de doenças em Andhra Pradesh,
sabemos que tivemos mais perdas relacionadas ao clima em Gujarat e Bengala
por causa dos tufões. está indo; é um país muito difícil neste momento projetá-
lo com alguma con�ança."

Source: Robins McIntosh/industry executives
 Includes vannamei and black tiger

 2022 figures are a projection
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Em nítido contraste, a produção no Vietnã é muito fácil de prever, pois a
indústria aumenta constantemente seus volumes intensivos de camarão de
maneira con�ável.

"É o tipo de linha de tendência que eu gosto, porque acho que é sustentável; não
é algo que está criando grandes lacunas", disse ele. "E, novamente, o que eu
gosto no Vietnã é que eles estão focando em novas tecnologias, o que eu chamo
de tanques realmente pequenos, lagoas pequenas, tecnologia intensiva, que
pode oferecer ótimo desempenho mesmo com doenças entre sistemas
intensivos."

Em 2021, McIntosh estima que o país produziu 630.000 t e espera que outras
70.000 t sejam adicionadas a esse volume no próximo ano.

"Portanto, eles são o país mais forte nessa direção, e porcentagens cada vez mais
altas dessa produção vêm dessa nova tecnologia, e isso continuará", acrescentou.
"Em algum momento, talvez até ultrapasse o Equador!"

Source: Robins McIntosh/industry executives
 Includes vannamei and black tiger

 2022 figures are a projection
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Enquanto isso, McIntosh tem uma previsão muito positiva para a China, embora
não seja provável que tenha um grande impacto nos mercados globais, dado o
quão pouco da oferta doméstica de camarão da China é vendida fora do país.

Em 2021, McIntosh acredita que a produção chinesa de camarão aumentou
signi�cativamente, oferecendo uma estimativa aproximada de colheita de
860.000 t, que ele espera aumentar novamente em 2022 para algo na região de
950.000 t.

"Eles parecem estar recebendo algumas empresas locais com uma presença mais
forte e uma liderança mais forte na comunidade de cultivo de camarão, o que é
muito importante para uma indústria de camarão", disse ele.

No entanto, a maior parte desse crescimento não veio do vannamei, mas sim do
aumento da produção de tigres negros, disse ele.

"Para mim, a história do tigre negro na China é muito interessante", explicou. "A
China sempre teve um mercado forte para comprar fígado de tigre preto do
Vietnã e da Tailândia por um preço muito alto, e as pessoas evitam cultivá-lo em
grande quantidade porque se você puder cultivar camarão de perna branca,
ganhará mais dinheiro. com isso do que tigre preto."

“Mas na China, eles tiveram problemas reais de doenças com EMS [síndrome de
mortalidade precoce], SHIV [vírus iridescente de hemócitos de camarão], EHP
[enterocytozoon hepatopenaei] e um monte de doenças que atrasaram a
indústria do camarão branco”, continuou ele. . “Mas o que eles descobriram com
o tigre preto é que ele parece não se incomodar com essas doenças, então eles
obtêm taxas de sucesso muito altas”.  

Source: Robins McIntosh/industry executives
 Includes vannamei and black tiger

 2022 figures are a projection
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Por �m, a Indonésia é outro país que viu um aumento acentuado nos volumes de
colheita provenientes da pandemia.

Em 2021, McIntosh a�rma que a produção nacional de camarão cresceu
consideravelmente de 50.000 t para 400.000 t, com um aumento semelhante
esperado novamente no próximo ano.

 "A Indonésia tem muito potencial para continuar a crescer", explicou. "Acho que
quando olho para os criadores de camarão da Indonésia, é um grupo jovem, eles
estão se tornando muito técnicos e estão aprendendo a intensi�car com
sucesso."

"Assim, a Indonésia tem muito a oferecer para continuar a crescer, o Vietnã, com
seu forte pivô para melhores tecnologias intensivas, também tem um futuro
brilhante, mas a Índia está tentando descobrir seu caminho, eu acho."

Source: Robins McIntosh/industry executives
 Includes vannamei and black tiger

 2022 figures are a projection
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Você pode ver a entrevista completa de 45 minutos aqui ou assistir a um clipe
abaixo:

Entre em contato com o autor dan.gibson@undercurrentnews.com

CPF's Robins McIntosh forecasts 2022 shrimp outlook for majCPF's Robins McIntosh forecasts 2022 shrimp outlook for maj……

Source: Robins McIntosh/industry executives
 Includes vannamei and black tiger
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