






Teimosa, na cidade do Recife (PE). 
"Hoje contamos com 30 barcos 
pequenos, que pescam cerca de 
quatro toneladas por dia", explica 
Wilson. Todo o volume é comerciali
zado com a Noronha, o que, segun
do Silva, ajudou a dar segurança ao 
negócio. "A comercialização é um 
ponto delicado na pesca. Não adian
ta chegar com o barco cheio de 
peixe e não ter 
para quem ven
der", ressalta o 
pescador que 
garante também 
estar aproveita
do os bons ven
tos da pesca nor
destina. 
"Estamos oti
mistas com o 
mercado. 
Estamos ampliando nosso negócio e 
as vendas têm crescido", conta. 

Já para o empresário Ramiro 
Comesanã Silveira as águas ainda 
estão turbulentas. Há 13 anos no 
Brasil, esse espanhol fundou a 
Pesqueira Nacional, empresa de 
pesca oceânica responsável por 
tirar do mar quase quatro mil 
toneladas de peixe por ano. Para 
ele, a burocracia ainda emperra o 
mercado. "O setor de pesca ainda 
sofre com a informalidade, com as 

distorções tributárias e com os 
altos custos. Não há uma política 
para esse segmento", critica. Sob 
o seu comando estão cerca de dez 
barcos de médio e grande porte, 
entre eles o Novo Airiños, um dos 
maiores barcos pesqueiros da costa 
brasileira, com capacidade para 
pescar até 300 toneladas de peixe 
em pescarias que duram em média 

120 dias em mar 
aberto. "Foi um 
investimento de 
12 milhões de 
euros. Essa 
embarcação 
consegue fazer 
o processamen
to do peixe 
ainda em alto-
mar", explica 
Ignácio Piñeiro, 

capitão do navio. É justamente 
essa característica que chamou a 
atenção de Guilherme Blanke, que 
acredita que beneficiando o peixe 
ainda fresco se ganha em qualidade 
e se obtém um outro apelo comer
cial para seu produto. "Além disso, 
eles fornecem espécies diversas, 
como o piraúna, um peixe caribe-
nho com amplo mercado para 
exportação", explica o empresário, 
que não perde tempo na hora de 
vender seu peixe. 
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