
Uma indústria bem americana se achineza 
David Wessel  
 
Não há nada mais americano do que a noz-pecã. Os presidentes George Washington e Thomas 
Jefferson tinham plantações da nogueira. A pecã é o fruto símbolo dos Estados de Arkansas, 
Alabama e Texas. Os Estados Unidos respondem por cerca de dois terços da produção mundial 
e comem, eles mesmos, a maior parte dessa pecã. 
 
Durante gerações, o preço da pecã caía quando a safra era boa e disparava se era ruim. 
Ultimamente, no entanto, só sobe. Um quilo de noz-pecã com casca custava em média US$ 
4,71 no ano passado, segundo o Departamento de Agricultura dos EUA. É quase o dobro da 
cotação de três anos antes. 
 
O motivo? O apetite chinês. 
 
Cinco anos atrás, a China quase não comprava pecã. Em 2009, comprou 25% da safra 
americana. Nada indica que a demanda esteja caindo. 
 
Num Carrefour em Pequim, a professora de química aposentada Liu Wei, de 61 anos, compra 
um pacotinho de 260 gramas da Orchard Farmer. Está pagando 38 iuanes, ou US$ 5,78, pelo 
produto de origem americana. É quase seis vezes o salário mínimo oficial por hora na China. 
"Antes, só comíamos a noz normal, mas vimos na TV que a pecã tem mais nutrientes", diz. "É 
muito boa para o cérebro", completa. 
 
O caso da pecã é um exemplo de como a China está transformando setores inteiros para seus 
parceiros comerciais - e não só com a exportação de bens produzidos por mão de obra barata. 
 
Quase US$ 1 de cada US$ 5 gastos pela China com artigos americanos no ano passado foi 
para comprar algum alimento, num total de US$ 16,6 bilhões, segundo o Departamento de 
Comércio dos EUA. A exportação de toda sorte de bens dos EUA para a China mais do que 
dobrou entre 2005 e 2010. A de produtos agrícolas e alimentos processados - soja, laticínios, 
arroz, suco de frutas - mais que triplicou. O total exportado de pecã subiu mais de 20 vezes. 
 
"O que mudou no nosso negócio?", pergunta George Martin, presidente da empresa texana 
Navarro Pecan Co. "Os chineses chegaram ( ) e estão ficando cada vez maiores." 
 
A dinâmica é simples. "É um caso de oferta finita e demanda aparentemente infinita", diz 
Thomas Stevenson, produtor e comerciante de noz-pecã do Estado americano da Georgia. A 
certa altura, serão plantadas mais árvores, mas a nogueira leva de oito a dez anos para dar 
frutos. 
 
Por ora, está tudo azul para os produtores americanos de pecã, que produzem cerca de US$ 
550 milhões ao ano pela cotação de hoje. No ano passado, Bill Goff, outro produtor, vendeu 
tudo o que produziu em 730 hectares na Georgia para os chineses. Goff está usando o que 
ganhou para comprar outros 200 hectares de nogueiras-pecã. Segundo ele, o hectare de uma 
propriedade dessas valia de US$ 7.400 a US$ 9.400 cinco anos atrás. Hoje, vale de US$ 
11.100 a US$ 14.800. 
 
Se para o produtor a fome chinesa de pecã é uma bênção, para o beneficiador - o 
intermediário que extrai a noz da casca e a vende para fabricantes de alimentos, 
supermercados e direto ao consumidor - é um nó. 
 
Para alguns, o problema é simplesmente comprar a pecã antes dos chineses. Para outros, é 
lidar com preços voláteis para evitar a queda no lucro. Isso pode ocorrer se o preço a que se 
comprometem a vender ficar abaixo do de mercado, ou se na tentativa de fixar o momento da 
compra acabarem pagando o maior preço. 
 
Para fabricantes de bolos e sorvetes, não há lado bom. A situação "não é agradável", diz Bob 
McNutt, presidente da Collin Street Bakers, que há mais de cem anos produz bolos de frutas 



contendo pecã. Cerca de 75% das vendas de McNutt vêm desses bolos - e a pecã responde 
por 27% do peso líquido de cada bolo. O preço que McNutt paga pela pecã hoje é 50% maior 
do que em qualquer pico anterior. Ele diz que o consumidor "não está disposto a (...) tomar 
parte na absorção do custo". Em setembro, a Collin elevou os preços. McNutt vai decidir em 
maio se volta a aumentá-los. Seu medo é que o consumidor leve um susto e não compre. 
 
Nos EUA, produtores de nozes, amêndoas e avelãs se organizam em grupos, ou cartéis. Na 
prática, definem preços e decidem quanto vender no ano corrente e quanto guardar para o 
seguinte. Já produtores de pecã não são organizados e, portanto, não têm uma estratégia 
coletiva para lidar com mudanças inesperadas no mercado, como a trazida pelos chineses. 
 
Antigamente, a pecã produzida nos EUA e no México ia parar em cerca de oito grandes 
beneficiadoras nos EUA. Segundo Daniel Zedan, um corretor de longa data no Estado de 
Illinois, quando o preço da noz caía no mercado (num ano bom), os produtores se diziam 
"enganados" pelos beneficiadores.  
 
Num ano ruim, o produtor cobrava mais, levando o beneficiador a achar que "tinha sido 
ludibriado". Alguns prosperavam, outros não. Mas, no geral, produtores e beneficiadores se 
controlavam mutuamente. 
 
Tudo mudou quando a China entrou em cena. Em 2007, a safra de pecã dos EUA foi ótima; no 
mesmo ano, faltou a noz normal no mundo todo. Com isso, o preço da pecã ficou abaixo do da 
noz - o que, no setor, é algo como a cotação do ouro ser inferior à da prata. Os chineses, que 
produzem e importam nozes, compraram 21.300 toneladas de pecã naquele ano, quatro vezes 
mais do que no anterior, segundo estimativas de Zedan. 
 
Em geral, os chineses querem comprar a pecã com casca - e das boas, grandonas. Com medo 
de não poder atender ao mercado interno e ao europeu, os beneficiadores começaram a 
segurar a produção. A resposta dos chineses foi ir direto ao produtor. Jose Peña, especialista 
em exportação de pecã na universidade Texas A&M, diz: "É meio difícil dizer ao produtor que 
não venda a quem oferecer mais." 
 
Em 2008, um ano fraco para a produção de pecã, a China comprou 24.000 toneladas, mais do 
que no ano anteior. Em 2009, um ano de safra boa, mas não espetacular, comprou 38.000 
toneladas, mais do que o total de pecã exportado pelos EUA para o resto do mundo naquele 
ano. 
 
Na Navarro Pecan, Martin se queixa de que, se os preços continuarem subindo, os americanos 
terão simplesmente que se contentar em comer menos tortas de pecã. Mas ele não desanima. 
"Adapte-se ou morra", diz. "Depois de quatro anos sendo burros, agora olhamos para os 
chineses de maneira diferente - como apenas outro concorrente." 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 abr. 2011, Empresas, p. B7. 


