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Tabaco é o presente e o futuro dos irmãos Kühn
Os irmãos Daniel e Miguel Kühn 

são jovens, mas sabem bem o que 
querem. Têm os pés firmes no chão 
e vontade de trabalhar para sempre 
melhorar de vida. Decidiram que 
seria dando continuidade ao negó-
cio da família, a produção de fumo, 
que seria o caminho. Daniel é o mais 
velho, tem 28 anos, e aos 16 resolveu 
sair de casa, em Linha Henrique 
D’Ávila, para cursar o Técnico Agrí-
cola em Encruzilhada do Sul, o que 
fez por três anos. Chegou a cultivar 
tabaco um ano junto do pai, depois 
trabalhou para terceiros, com agrope-
cuária, estagiou na Expoagro Afubra 
e nutria a ideia de continuar atuando 
como técnico na cidade. “Mas quem 
saiu, acaba voltando”, reflete ele, que 
resolveu suceder o pai. Aos 22 anos, 
Daniel voltou de vez e agora chega na 
sexta safra, completamente indepen-
dente. “Fiz a escolha certa”, decreta.

Daniel sabe que os tempos muda-
ram e que a visão empresarial, em-
preendedora, é essencial no campo. 
Não basta plantar, colher e vender 
para a indústria. É preciso planejar. 
“A gente sabe que não vai ficar rico 
plantando fumo”, garantem os dois 

irmãos, assinalando o aumento dos 
custos de produção e, com isso, a 
lucratividade menor. Mas no campo, 
em pequenas propriedades, é a cultu-
ra que garante a renda das famílias e 
dá qualidade de vida.

Miguel é dois anos mais novo que 
o irmão e, diferente dele, não saiu de 
casa para estudar. Nem cogitou sair, 
ficou na propriedade, aprendendo e 
depois, com a maioridade, sendo o 
braço direito do pai. Ele se diz reali-
zado com o que faz, sendo produtor 
de tabaco. Há seis anos, cada qual 
tem a sua lavoura, assim como o pai, 
mas ambos se ajudam. A propriedade 
familiar tem de tudo, afinal, ninguém 
serve fumo nas refeições. Os Kühn 
cultivam mandioca, feijão, milho, 
verduras, para depender o mínimo 
possível de mercado. Criam porcos, 
galinha, gado, peixe. Compram ape-
nas aquilo que é beneficiado.

E desta forma os irmãos seguem 
os passos do pai e dão o seu toque 
no jeito de administrar a produção. 
Eles reconhecem que para driblar os 
endividamentos, hoje tão comuns no 
meio rural, é preciso planejar para 
ter sobra, reservar para emergências 

e saber que o dinheiro de uma safra 
tem que ser dividido por 12 meses.

“Uma safra nunca é igual a ou-
tra. Tem o clima, tem diferença na 
compra, qualidade, classificação”, 
analisam os irmãos. Daniel cultiva 
75 mil pés em cinco hectares de terras 
do pai e do avô. Miguel planta 32 mil 
pés em dois hectares. Ambos não se 
enxergam fazendo outra coisa. “O 
fumo é o nosso presente e o nosso 
futuro”, atestam. Daniel, que tem ao 
lado a esposa Luana Souza e os filhos 
Arthur, cinco anos, e Sophia, três 
anos, vai além: “sem o tabaco, tranca 
a cidade, para tudo. Se o interior não 
produzir, a cidade fecha as portas”, 
sublinha o jovem. 

Se alavanca a economia da cidade, 
é o sustento das pequenas proprieda-
des rurais. Em cinco safras, Daniel, 
que já tem família, conseguiu com-
prar carro, fazer estufa, aumentar 
casa, galpão, tudo com dinheiro do 
fumo. Miguel é solteiro, mora sozi-
nho, e também tem suas conquistas 
vindas da produção. Comprou moto, 
gado, carro, mobiliou a casa. É claro 
que ambos possuem sonhos. Fazer o 
pé de meia, viver bem, com qualida-

de de vida, melhorar a propriedade, 
comprar uma terra própria, já que 
a que vivem e produzem pertence 
aos pais. 

Eles sabem que na incerteza da 
agricultura, que depende de clima, 
de restrições impostas ao tabaco, de 
valorização do produto, de aumento 
de custo de insumos ou mão de obra, 
não vai faltar trabalho, como nunca 
faltou. Assim como nunca faltou 
união para chegar lá. A colheita desta 
safra já começou na propriedade dos 
Kühn e pelo excesso de chuva deste 
ano, a perspectiva é de que haja que-
bra nas lavouras. Se a tendência é de 
menos oferta, acentua a valorização 
do produto. E assim caminha mais 
um ciclo para os produtores, que 
apostaram com convicção no tabaco 
para dar seguimento ao negócio da 
família e para perpetuar, quem sabe, 
pelas próximas gerações.
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