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Ofumo não está entre as cultu-
ras agrícolas mais politicamen-
te corretas, é verdade, mas é
sem dúvida uma das mais im-

portantes economicamente para o
Brasil. Os números não mentem.
Apenas na safra 2007/2008 foram
produzidas 720 mil toneladas do pro-
duto. Deste total, 85% foi exportado,
colocando o País no topo do ranking
mundial de exportadores e gerando



que faz bem para o bolso
tações, o Brasil fatura cerca de US$ 2,2 bilhões com a cultura ao ano

uma receita superior a US$ 2,2 bi-
lhões. Hoje, o fumo é o terceiro prin-
cipal produto agrícola na pauta de
exportações primárias brasileiras,
atrás apenas da soja e da carne.

De olho neste lucrativo mercado,
muitas multinacionais do setor fuma-
geiro vêm se instalando em terras
tupiniquins nos últimos anos. É o caso
da Universal Leaf Tabacos. Líder
mundial em negócios com fumo em fo-
lha, a empresa norte-americana, insta-
lada em Santa Cruz do Sul, RS, é hoje
a maior exportadora de fumo do Bra-

sil. Apenas no ano passado, processou
e exportou mais de 150 mil toneladas
de tabaco para cerca de 100 países,
principalmente da Europa e Ásia.

"Apesar da taxa de câmbio desfa-
vorável, a exportação de tabaco ain-
da é viável e o Brasil tende a manter
sua posição como maior fornecedor
mundial do produto", afirma Robert
Earl Jones, presidente e CEO da
Universal Leaf para a América do
Sul. "Não é fácil concorrer com o
produto brasileiro", continua o exe-
cutivo, destacando a qualidade do

fumo produzido por aqui. Se o negó-
cio é bom para a empresa, que fatu-
rou quase R$ 600 milhões em 2007 e
espera repetir o desempenho em
2008, é melhor ainda para os produ-
tores, que se beneficiam de parcerias
com a indústria para crescer.

Mesmo sendo uma cultura rentá-
vel, as plantações de fumo no Brasil
ocupam uma área relativamente pe-
quena, de apenas 354 mil hectares,
basicamente divididas entre o Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Pa-
raná. Outro ponto curioso é o fato de



não existirem grandes produtores de
fumo no País. Em média, as proprie-
dades utilizadas para a cultura não
ultrapassam 20 hectares. E é nesse
ponto que entra a indústria. Em bus-
ca de produtos de qualidade, as mul-
tinacionais financiam a produção
junto aos agricultores, dão suporte
durante toda a safra e depois passam
recolhendo as folhas.

Só a Universal Leaf tem contrato
com mais de 50 mil produtores de
fumo, mas praticamente todos os
180 mil fumicultores brasileiros es-
tão ligados a algum "dealer", como
são conhecidos os intermediários.
Segundo eles, esta parceria é funda-
mental, principalmente para o es-
coamento da produção. "O pessoal
planta fumo porque o retorno é ga-
rantido. O parceiro financia a produ-
ção e depois vem buscar", explica o
agricultor gaúcho Valdir Müller.

Há 20 anos na atividade, Müller
conta que a plantação de fumo é alta-
mente rentável, mesmo em áreas re-
duzidas. Dono de uma área de 15
hectares em Santa Cruz do Sul, o
produtor utiliza apenas 3,5 hectares
para o fumo, mesmo assim, consegue
um retorno cinco vezes maior do que
com o milho, plantado logo após a co-
lheita do fumo. Segundo ele, a maior
parte de sua receita provém da ativi-
dade. Então, por que não apostar
tudo nas lavouras de fumo? "Porque
dá trabalho. Como usamos mão-de-
obra familiar, não daria para entre-
gar um produto de qualidade ao nos-

so parceiro", diz o
produtor, que usa o
restante da proprie-
dade para a cria de
gado de leite.

Encerrada a safra
2007/2008, Müller já
pode comemorar os
resultados. Seus 3,5
hectares de fumo ren-
deram 12 toneladas de
folhas. Vendidas a R$
5,80 o quilo para a Al-
liance One, outra
"dealer" com forte
presença na região, o
produtor faturou algo
em torno de R$ 70 mil.
Com os 300 litros de
leite vendidos diaria-
mente, deve embolsar
R$ 50 mil no ano.

Outro bom exemplo de parceria en-
tre produtor e indústria é Fernando
Rusch. Há mais de 50 anos na ativida-
de, ele faz questão de dizer que o

fumo é que mantém
sua família, mas não se
faz refém dos "dea-
lers". Neste ano, por
exemplo, deve plantar
dez mil pés de fumo a

CERTO:
o cultivo rende até
cinco vezes mais que o
milho. Na safra 2008,
produtores receberam
em média R$ 5,80 o kg

menos que os 90 mil da
última safra. Segundo
ele, tudo planejado.

"Não podemos ficar
presos ao fumo. Por
mais lucrativo que
seja, sempre pode
acontecer alguma coi-
sa. Neste ano vou au-
mentar um pouco a
produção de outros ali-
mentos como mandio-
ca, batata, feijão, cana
e verduras para consu-
mo da família", conta.
Ao final do ciclo do
fumo, em novembro,
ele ainda deve ter uma
safra de milho, usado
exclusivamente para a
alimentação dos ani-
mais. "Com os preços

dos alimentos nas alturas, a melhor
coisa a se fazer é plantar tudo o que
precisamos no dia-a-dia", completa.

Tida como capital nacional do
fumo, Santa Cruz do Sul, cidade gaú-
cha com cerca de 115 mil habitantes,
tem 70% do seu orçamento vindo da
indústria do tabaco. Além de milha-
res de produtores, lá estão instaladas
as sedes de sete das 12 empresas es-
pecializadas no comércio de fumo no
Brasil. A vizinha Venâncio Aires con-
ta com outras duas. Toda a região
vive do controverso mercado do
fumo, mas, mesmo assim, são poucos
os que fumam. Este é, sem dúvida, o
verdadeiro lado bom do tabaco. •
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