
Boa maré em 
Santa Cruz de Cabrália 
BASEADO EM UMA REDE CELULAR, 0 PROJETO ORIENTA OS PESCADORES EM 

ALTO MAR E OS CONECTA COM SEUS CLIENTES c é l i a d e m a r c h i 

DISPOSTA A INOVAR também o foco de seus 

projetos sociais, mais voltados a setores como 

educação, segurança e saúde, a Qualcomm In-

corporated começou a pesquisar, há três anos, 

setores econômicos vulneráveis que poderiam se 

beneficiar com suas soluções tecnológicas. Não 

levou muito tempo para identificar a atividade 

pesqueira artesanal como uma das mais apropria-

das: em oposição à abundância de rios e mares, 

a atividade declina a cada ano, vítima da perda de 

rentabilidade e do interesse das novas gerações 

em abraçar uma profissão pouco promissora. 

Detectado o setor, não foi difícil escolher uma co-

munidade especialmente representativa e de alta 

visibilidade: Santa Cruz de Cabrália, no extremo 

Sul da Bahia, em plena Costa do Descobrimen-

to. Na cidade, a vocação natural da pesca vem 

cedendo espaço ao artesanato e a pequenos 

negócios voltados ao turismo, mas ainda é rela-

tivamente importante na economia local: "Pro-

curamos uma comunidade onde fosse possível 

mostrar que a tecnologia pode ajudar a reverter a 

situação", diz Francisco Soares, diretor sênior de 

Relações Governamentais da Qualcomm. 

Um segundo ponto determinante para a esco-

lha do município foi o fato de já existir ali uma 

torre de transmissão de sinais 3G, da operadora 

de telefonia Vivo, que se tornou uma parceira 

do projeto. Denominado Pescando com Redes 

3G, lançado oficialmente em agosto de 2010, 

o projeto ainda tem parceria da ZTE Brasil, da 

Agência dos Estados Unidos para o Desen-

volvimento Internacional (Usaid) e do Instituto 

Ambiental Brasil Sustentável (IABS), além da 

prefeitura municipal de Santa Cruz de Cabrá-

lia. Na Qualcomm, o Pescando com Redes 3 

G integra o programa Wireless Reach, que leva 

tecnologia sem-fio a comunidades carentes de 

todo o mundo. 

A iniciativa demandou uma segunda torre de 

sinais 3G, instalada no bairro de Guaiú, que 

estava isolado do mundo virtual. Também foi 

preciso desenvolver tecnologias específicas 

para atender às necessidades dos pescadores, 

levantadas durante encontros e reuniões com 

as várias comunidades pesqueiras locais, espa-

lhadas por inúmeras praias, segundo Soares. 

O sistema concebido inclui smartphones com 

aplicativos desenvolvidos pela empresa baiana 

LTM, contratada para esse fim. Os programas 

fornecem os dados mais relevantes para qual-

quer pescador, como condições metereoló-

gicas, qualidade e temperatura da água e até 

indicadores de mercado. A cereja desse bolo, 

porém, está no aplicativo que possibilita comu-

nicação online com clientes finais do pescado, 

como hotéis e restaurantes, permitindo que os 

pescadores fechem negócios antes mesmo de 

atracar, sem passar pelos atravessadores. Com 

esse recursos, também conseguem tornar mais 

produtivo o período de até semanas que pas-

sam em alto mar. "A demanda pode surgir de 

repente e deixar de ser atendida por falta de 

comunicação", explica Soares. 

Outra vantagem dos aplicativos é que estimu-

lam a gestão do negócio. Normalmente, o pes-

cador não tem controle sobre os custos de cada 

pescaria - que envolve despesas com combus-

tível, auxiliares, alimentação, gelo - e, sem per-

ceber, pode trabalhar com prejuízo. O controle 

de custos e receitas é obtido com a introdução 

dos dados do negócio nos smartphones, que 

calculam os resultados. Na primeira fase do 
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projeto foram distribuídos 15 celulares com cré-

ditos pagos a 15 embarcações, que ainda foram 

equipadas com uma antena que amplia o alcan-

ce dos sinais 3G de cinco a seis milhas para até 

16 milhas em alto mar. 

O conjunto de ações do projeto inclui capacita-

ção em um telecentro com 18 computadores, 

onde os pescadores passam por treinamentos 

ministrados pelo IABS, para aprender a usar a 

tecnologia e receber cursos, inclusive os trans-

mitidos via web pelo Ministério da Pesca, que 

abordam, por exemplo, sustentabilidade e le-

gislação. Uma embarcação cedida pela asso-

ciação de pescadores locais serve como barco-

-escola para atividades práticas. 

Os índios pataxós já realizaram algumas peque-

nas vendas diretas de pescado a restaurantes, 

segundo Aluísio Matos de Oliveira, de 45 anos, 

presidente da Associação dos Pescadores Indí-

genas Pataxós de Coroa Vermelha, constituída 

de mais de seis mil moradores e considerada 

a maior comunidade indígena do Brasil. Mas a 

experiência poderá ser consolidada somente 

depois que os pescadores puderem contar com 

equipamentos de refrigeração em terra, dificul-

dade que seria resolvida ainda em 2011. De 

acordo com Oliveira, o projeto está recebendo 

capital de giro de R$ 3 mil e um freezer. "Com 

isso poderemos afastar os atravessadores. A 

experiência toda está sendo muito boa", avalia. 

Dos encontros com as comunidades também 

afloraram novas perspectivas relacionadas à 

pesca. Descobriu-se, por exemplo, que pode-

riam ser pescadas novas espécies na região, 

como polvos, e desenvolvidas atividades pro-

dutivas alternativas como o cultivo de ostras, 

com apoio da tecnologia. Ou seja, com a utili-

zação de softwares que controlam salinidade, 

temperatura e qualidade da água, além da 

biometria (crescimento) das ostras, foi possível 

instituir criadouros mais produtivos. 

A criação de ostras, que frustrou as expecta-

tivas em Coroa Vermelha, onde as condições 

ambientais (a alta salinidade, por exemplo) não 

eram as mais adequadas, está florescendo em 

Guaiú. Cerca de 30 pessoas, a maioria mulhe-

res, chamadas "marisqueiras", se dedicam à 

atividade. Embora ainda não tenham aconteci-

do as primeiras vendas, já se vê um efeito be-

néfico ao ambiente: a comunidade se mobilizou 

para manter aberto o canal do rio com o mar, 

prejudicado pela erosão, uma vez que o cultivo, 

feito no rio, depende da fluência das águas. 

Demonstrada a viabilidade, os parceiros do 

Pescando com redes 3G olham agora para o 

futuro: como tornar o projeto sustentável? O 

telecentro já funciona como lan house, geran-

do alguma renda, segundo Soares, que nego-

cia novos patrocínios de empresas com perfil 

para investir no projeto. Outro parceiro pode 

ser o Ministério da Pesca. A fonte mais bem-

-vinda, porém, será a renda adicional propicia-

da pela melhoria da produtividade. 

No alto, o barco-

escola, acima, um 

índio Pataxó passa 

por treinamento, 

onde os pescadores 

aprendem a manejar 

os dispositivos. 
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http://www.qualcomm.com.br
Text Box
Fonte: Arede, São Paulo, ano 7, n. 75, p. 36-37, nov 2011.




