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A

paixão de Ana Carolina
Guerrelhas pelo mar e tudo
que tem dentro dele a guiou
até a carcinicultura. Foi no
setor que ela construiu uma
história de pioneirismo e inovação ao dedicar-se inteiramente à Aquatec, primeira
empresa brasileira produtora de larvas de
camarão marinho para comercialização.
Ana Carolina acompanhou desde o início a
evolução da companhia, que em 2019 completa 30 anos de história. Depois de muito trabalho, hoje a profissional ocupa o cargo de sócia-diretora, onde lidera a Aquatec
junto com a arquiteta Maria Cláudia Ferreira. Agora, sua meta é implementar novos projetos na área de melhoramento genético, como forma de ganhar mais visibilidade na indústria do Brasil e do mundo.
Graduada em Biologia Marinha pelo
Instituto de Biociências da USP e Oceanografia Biológica pelo Instituto Ocea-
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nográfico da USP, Ana Carolina iniciou
seus trabalhos voltados à carcinicultura
em 1981, na área de engorda de camarão
de água doce. Anos depois, teve a oportunidade de trabalhar em um laboratório de produção de larvas de
camarão marinho na Bahia,
quando se identificou com
a atividade. “Foi paixão à
primeira vista. Gosto da
área de laboratório por
ser possível controlar
grande parte dos processos, planejando e prevendo os resultados e riscos.
Além disso, adoro o ambiente de trabalho, que está
sempre inserido muito próximo
ou quase dentro do oceano”, ressalta.
Foi só em 1988 que Ana Carolina chegou a sociedade da Aquatec, inicialmente investindo apenas sua capacidade de trabalho.

Anos depois, a Aquatec foi vendida a um
grupo estrangeiro, que decidiu comercializar a empresa. Então, a bióloga e mais
dois sócios decidiram comprar a companhia e recuperar o negócio. “Conhecia bem a empresa e a indústria,
então achei que o investimento valia a pena. Acredito na
aquicultura. Afinal, não
tem como dar errado trabalhando muito e seguindo as tendências do mercado”, acredita. E foi assim que a Aquatec cresceu e se desenvolveu nas
últimas três décadas, sempre se inovando para atender
as demandas da atividade.
Hoje, a carcinicultura brasileira conta
com 35 laboratórios de larvas de camarão
e a Aquatec detém 10% do market share da
atividade. “Estamos entre os maiores labo-
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ratórios do Brasil, com capacidade de produção de 3 bilhões de pós-larvas por ano”, destaca Ana Carolina. Conforme a executiva, a
chegada da Aquatec ao mercado possibilitou
aos produtores pararem de pescar pós-larvas na natureza para estocar os viveiros. “A
Aquatec esteve sozinha na produção de
pós-larvas muitos anos, principalmente na
época do boom de crescimento da atividade no País. Com muita humildade, eu digo
que o crescimento naquela época não teria sido o mesmo sem a Aquatec”, acredita.
E grande parte desse sucesso, aponta Ana
Carolina, é resultado do programa de melhoramento genético, já que a Aquatec foi a primeira empresa brasileira a iniciar o projeto voltado ao camarão da espécie L. vannamei, com foco em crescimento e exclusão das
doenças. Essa conquista proporcionou melhores ganhos ao mercado, já que a qualidade do camarão começa na pós-larva. “A característica genética ‘crescimento’ é muito
importante no sistema produtivo por permitir pescar o camarão muito mais rápido,
baixando a conversão alimentar e evitando
uma possível manifestação de doenças”,
explica ao ressaltar que esses camarões
não são animais de alta resistência a desafios ambientais por necessitarem de ambientes estáveis para sobreviver, com boas con-
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dições de cultivo e nutrição adequada. “Nossos produtos se diferenciam dos demais”.
Essa distinção comprovada cientificamente contribui com o resultado a campo, aponta, principalmente hoje, com o
mercado diversificado depois da entrada
de algumas doenças no País, além da dificuldade para se obter licenças ambientais
e do baixo poder aquisitivo da população
para comprar camarão. “O produtor busca a melhor fórmula para obter maior lu-

cratividade”, ressalta Ana Carolina. Para atender essa demanda, a Aquatec disponibiliza dois produtos com performance
zootécnica diferentes, sendo um para crescimento, exclusivo do programa de melhoramento genético da Aquatec por meio de
sua coligada Genearch Aquacultura Ltda,
e outro para resistência, de material genético genérico da indústria. “Seguimos
um rigoroso controle de qualidade, com
boas práticas de produção, biosseguridade, estabilidade, transparência, política e
preços estáveis, além de cumprirmos as
legislações”, acrescenta. Cuidados responsáveis por fazer a diferença ao longo dos
30 anos de história do laboratório.
“Somos uma empresa de visão técnica que conseguiu ser bem sucedida financeiramente. Estamos constantemente observando os momentos que requerem mudanças rápidas. Sempre procuramos participar das associações, eventos e
parcerias que somem resultados à indústria”, salienta a executiva. Para a sócia-diretora, todo o sucesso da Aquatec vem da
participação de pessoas inteligentes, visionárias, com grande capacidade de trabalho e que acreditam no negócio.
Parte dessas pesANA CAROLINA,
soas são mulheres, preAO CENTRO, E
sentes intrinsicamenCOLABORADORAS
DA AQUATEC
te desde a diretoria da
empresa até os serviços
gerais, destaca Ana Carolina. E, segundo a
sócia-diretora, a participação do público feminino na carcinicultura tem aumentado ao
longo dos anos. “Já não vemos as mulheres tímidas ou acanhadas por estarem em
ambientes com tantos homens. Podemos
empregá-las em qualquer área da empresa.
Minha impressão é de que o interesse delas
por este tipo de atividade se eleva a cada
dia. Hoje, almejam postos mais elaborados e brigam para aprender e alcançar”,
aponta. E esse trabalho de inclusão não é
voltado apenas às mulheres, mas sim para todos os colaboradores, conta.
“Chegando aos meus 65 anos de idade e ainda trabalhando diariamente no laboratório, tenho um sentimento de dever
cumprido, ou seja, valeu a pena estudar,
trabalhar, persistir e me unir a pessoas
fantásticas. E, de quebra, tive oportunidades financeiras inimagináveis”, salienta. E
para os próximos anos, o principal objetivo de Ana Carolina é se manter no mercado, ocupando uma posição de destaque
e referência junto aos clientes, fornecedores e colaboradores. E para isso, a Aquatec busca desenvolver novos líderes que
abracem a causa da empresa para aumentar cada vez mais a visibilidade da companhia na indústria do Brasil e do exterior. ■
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