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Quando os preços do trigo, do milho, da soja e de qualquer outro alimento que cresce no solo 
começaram a subir para as alturas há dois anos, os produtores estavam satisfeitos, é claro. 
Mas em geral eles se recusaram a acreditar que as boas notícias seriam permanentes. Eles já 
tinham visto muitos períodos de alta que foram inevitavelmente seguidos por períodos de 
baixa.  
 
Agora, com a rapidez de uma tempestade de granizo que varre o campo, os tempos difíceis 
estão de volta nas fazendas americanas. O preço pago pelas safras está vindo abaixo muito 
mais rápido do que o custo de cultivo. Embora os preços mais baixos sejam bons para os 
consumidores no curto prazo, um período grande de deflação pode criar o caos quando as 
empresas se empenham para seguir em atividade.  
 
Neste trecho isolado perto da fronteira do Texas, os produtores têm uma primeira amostra do 
mundo deflacionário. Eles terminaram de plantar o trigo de inverno do próximo ano, deixando 
os campos numa brilhante cor verde esmeralda. Mas custa perto de US$ 220,46 a tonelada em 
combustível, semente e fertilizante para produzir a safra. Isso está US$ 1 acima do preço pelo 
qual podem vender hoje  
 
Essa perda iminente intensifica o arrependimento deles de não ter vendido mais da safra deste 
ano quando a colheram em maio. Eles sabiam que o período de alta estava com os dias 
contados, mas não tão cedo.  
 
"Esperei minha vida toda para o preço do trigo subir de US$ 146,97 para US$ 183,72 a 
tonelada", disse Jimmy Wayne Kinder, da quarta geração de uma família de produtores 
agrícolas. "Então alcançou US$ 367,44 a tonelada, e todos nos perguntamos: 'O que vamos 
fazer?'" Kinder, que planta mais de 2.023 hectares com seu pai, James Kinder Jr., e seu irmão, 
Kevin, estocou boa parte do trigo, na esperança de os preços subirem mais. Em vez disso, eles 
despencaram. "Passei a noite na cama chutando a mim mesmo".  
 
Os produtores de Walters ainda têm de se preocupar com a estiagem, as inundações, os 
insetos e as lagartas dos cereais, como fazem há décadas, mas eles têm novas ansiedades 
fora de seu controle: mercados de commodities frenéticos; a valorização do dólar que torna 
suas safras mais caras no exterior; e - uma urgente e nova preocupação neste quarto 
trimestre - a solvência de seus bancos.  
 
Em setembro, quando os bancos começaram a quebrar no auge da crise de crédito, Kinder 
chamou Mickey Harris, seu gerente do First State Bank of Temple. "Estamos indo bem?", ele 
perguntou. Harris disse que o banco de capital fechado e que opera só numa localidade estava 
em boa situação, mas ele sente que o destino dos produtores agrícolas, até recentemente um 
dos setores mais estáveis numa economia em declínio, é menos certo.  
 
A menos que o trigo apresente recuperação inesperada, disse Harris, "daqui a um ano a 
riqueza acumulada desses produtores será certamente menor".  
 
Oklahoma exporta dois terços de seu trigo, mais do que o país como um todo. Isso trabalhou a 
favor do estado em 2007 e no primeiro semestre de 2008, quando uma combinação de 
colheitas insuficientes na Austrália, o dólar barato e o aumento do consumo na Ásia criaram 
intensa demanda internacional.  
 
Os produtores do estado responderam, com bastante naturalidade, ampliando a produção. Por 
causa do clima melhor e do conseqüente melhor rendimento, 4,53 milhões de toneladas de 
trigo foram colhidas em Oklahoma na primavera, o maior volume em 10 anos. "Eles 
arrasaram", disse Kim Anderson, economista especializado em grãos da Oklahoma State 
University.  
 



Isso presumindo que serão vendidos. Os produtores que venderam no momento certo estão 
adquirindo fama lendária. "Conheço um produtor que vendeu trigo por US$ 440,92 a tonelada. 
Isso foi difícil de acreditar", disse James Kinder, de 74 anos.  
 
Mas o filho dele suspeita que a maioria está como a família Kinder: ou não vendeu ou não 
vendeu o suficiente. A família Kinder ainda tem cerca de 40% do trigo, armazenado na fazenda 
e em galpões comerciais de grãos. "Os produtores são péssimos vendedores", disse Jimmy 
Wayne Kinder, de 50 anos. "Nós nos apegamos à nossa safra". Foi o mesmo otimismo mal 
orientado que fez os proprietários de residências acreditarem que o valor de seus imóveis 
continuariam sempre crescendo.  
 
Quando os preços das commodities estavam inflamados, o preço da terra fértil também 
explodiu. Os valores subiram cerca de 20% no cinturão verde do Meio-Oeste no ano passado, 
alcançando o teto da alta acumulada.  
 
"Os médicos e os advogados estavam comprando a terra dos agricultores", disse o veterano 
Kinder. "Então os preços caíram, e aqueles mesmos médicos e advogados imploraram para os 
agricultores ficarem com as terras".  
 
A família Kinder está fazendo seus próprios ajustes. "O mercado diz: 'Aqui está o preço. Se 
você quiser ganhar dinheiro, permaneça abaixo dele'", disse Jimmy Wayne Kinder. Uma forma 
de fazer isso é pela diversificação, então eles compraram 2 mil cabeças de gado.  
 
Outra maneira de ficar abaixo do preço do mercado é tentar fazer mais com menos. A família 
Kinder pediu ajuda do governo para alimentar a safra de trigo com fertilizantes a base de 
nitrogênio e fosfato. "Dada a presente economia, não creio que se possa prever os preços das 
commodities", disse Anderson, economista da Oklahoma State University. Segundo ele, se os 
custos de produção não caírem ou os preços do trigo não subirem na próxima primavera, os 
produtores vão entrar em contato com seus representantes no Congresso e pedir para 
aumentarem os subsídios.  
 
O Kinder mais velho, que é pessimista o suficiente para pensar que os valores das terras vão 
mais uma vez cair 50%, está conformado. "As pessoas alcançam grande prosperidade e se 
tornam mimados", disse. "Surgem momentos de grandes dificuldades e todos aprendem a ter 
paciência". 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 dez. 2008, Especial Agronegócios, p. F1-F4. 


