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Resumen 
 

O presente artigo tem por objetivo analisar, sob a ótica de arranjo produtivo local, 
a competitividade da cultura do alho por produtores rurais da região de Curitibanos no 
estado de Santa Catarina. A hipótese básica é a de que esses pequenos 
empreendedores já têm alguns investimentos agro-industriais nessa região e o cultivo do 
alho  se apresenta como uma possibilidade de ampliação ou diversificação de 
investimentos. A análise da competitividade está centrada no poder de atração de novos 
entrantes dado que, comparativamente a outras oportunidades de investimentos 
agrícolas na região, a rentabilidade do alho é expressiva. Para a análise da viabilidade 
financeira utilizou-se um conjunto de indicadores de rentabilidade (VPL; VPLa; IBC e 
ROIA) e dois indicadores de risco (TIR; PAY-BACK). Esses indicadores são obtidos do 
fluxo de caixa representativo das estimativas dos investimentos, dos custos operacionais 
e das receitas associados ao empreendimento (plantio de um hectare de alho).  
Argumenta-se que, apesar da evidência de alta rentabilidade e da existência de barreiras 
a entrada, o sucesso empresarial desses pequenos empreendedores depende da 
formulação de estratégias competitivas, via arranjo produtivo local e valorização da 
identificação de origem, para a produção e comercialização do alho. 

 
 



1. Introdução 
 

A produção nacional de alhos nobres, que foi de 101 e 103 mil toneladas nas 
safras de 2001 e 2002 respectivamente, é insuficiente para abastecer o consumo do 
País. Para complementar o consumo, o país importa alho da Argentina e do Chile no 
primeiro semestre do ano e da Espanha e China no segundo semestre. São utilizadas 
mensalmente cerca de 10 mil toneladas para consumo e, ainda, entre 25 mil e 30 mil 
toneladas anuais para o plantio da safra seguinte (ICEPA/SC, 2002). 

 
O alho produzido na Argentina tem sido o principal concorrente do alho produzido 

em Santa Catarina, uma vez que o alho argentino busca o mesmo mercado na mesma 
época do alho catarinense.  No entanto, pela desvalorização do Real frente ao Dólar 
ocorrida no ano de 2001, houve um encarecimento do produto proveniente da Argentina, 
o que, associado com a crise pela qual passa aquele país, acarretou em uma forte 
redução na área plantada com alhos na Argentina. Há dois anos, cerca de mil hectares 
eram cultivados por brasileiros na Argentina. Hoje, já se constata a presença de 
argentinos produzindo alhos no cerrado brasileiro. 

 
Outro aspecto relativo à concorrência externa, que o setor nacional enfrenta, diz 

respeito à China. Com o seu ingresso na OMC (Organização Mundial do Comércio), as 
medidas de restrição às importações de alhos chineses tomadas pelo Brasil não serão 
mais permitidas. Teme-se que o uso da cobrança da taxa “antidumping” venha a ser um 
instrumento insuficiente para conter o ingresso de alho chinês em larga escala no 
mercado nacional (Kreuz, 2003). A China é o maior produtor de alho (6.600 
toneladas/ano) respondendo por 65,2% da oferta mundial (ICEPA/SC, 2002). A Tabela 1, 
a seguir, mostra o comportamento das importações de alho desde 1995. 

 
A redução das importações está sendo sustentada pelo crescimento da oferta 

interna. Atualmente, o Rio grande do Sul é o maior produtor de alho seguido por Santa 
Catarina e Minas Gerais (ver Tabela 2). 

 
O estado de Santa Catarina, com uma produção de 20.861 toneladas em 2.792 

hectares cultivados na safra 2001/02 e 15.296 toneladas em 2.955 hectares cultivados é 
o segundo maior produtor nacional de alho. O Rio Grande do Sul é o estado com a maior 
área plantada de alho. A região do cerrado brasileiro é a que apresenta o maior 
crescimento na área plantada e na produção de alho no país, devendo-se tornar, dentro 
de alguns anos, a região de maior produção.  

 

Tabela 1 - Volume (t) de alho importado dos principais países fornecedores

PAÍS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Argentina 45.125 52.041 47.288 70.886 52.710 56.565 59.809
China 37.998 40.048 32.159 13.878 18.260 13.325 13.049
Espanha 1.157 2.939 9.156 17.501 17.354 16.250 4.154
Outros 1.103 6.419 2.946 10.756 5.100 2.398 815
MUNDO 85.382 101.807 90.549 113.022 93.425 88.807 77.827

Fonte: FAO Apud (ICEPA/SC;2002)



 
Apesar de ter perdido a condição de maior produtor nacional, o alho roxo nobre, 

como o produzido na região de Curitibanos em Santa Catarina, tem a preferência na 
culinária nacional. Isto se deve, provavelmente, por se tratar de um alho mais picante e 
pela melhor aparência de seus bulbilhos, pois os dentes possuem a cor roxa. Além disso, 
o alho catarinense tem boa aceitação como alho-semente. Curtibanos responde por 
cerca de 85% da produção estadual com aproximadamente 78% da área plantada e, 
dada a boa rentabilidade dessa cultura, é esperado um aumento na área plantada para 
as próximas safras.  

 
2 Competitividade e inovação em  empreendimentos agroindustriais 

 
A teoria neoschumpeteriana aborda a questão dos retornos crescentes em uma 

visão sistêmica que incorpora a competitividade gerada a partir da interação entre 
agentes diversos, gerando externalidades cruciais para a competitividade de uma cadeia 
produtiva, região ou país. Nessa visão, o aprendizado deixa de ser exclusivamente de 
uma firma individual e sugere a existência de um espaço competitivo que inclui outros 
agentes interativos (firmas, agências públicas e privadas P&D, consumidores, 
fornecedores, etc...). 

 
No caso do agronegócio existe um conjunto de especificidades que resultam em 

um espaço de análise diferente dos convencionalmente utilizados em estudos de 
competitividade. Três abordagens que enfatizam caráter sistêmico da competitividade 
vêm sendo adotadas em estudos recentes sobre agronegócio. 

 
A primeira, denominada Supply Chain Management ou fillière, aborda a questão 

pela competitividade ao longo de toda a cadeias produtiva (Oliver & Webber, 1992). 
Nesse enfoque metodológico, a competitividade do sistema é resultado dos ganhos de 
coordenação, normalmente revelados por arranjos contratuais que levam em 
consideração os ganhos potenciais de uma coordenação eficiente. Dois aspectos são 
destacados do ponto de vista da competitividade das cadeias agroindustriais: a eficácia 
que está ligada à capacidade da firma de fornecer produtos/serviços adaptados às 
necessidades dos consumidores e a eficiência que se refere ao padrão competitivo de 
seus agentes e a capacidade de coordenação necessária para que estes produtos sejam 
disponibilizados ao consumidor. O pressuposto teórico básico dessa abordagem é o de 
que a competitividade de uma cadeia produtiva agroindustrial supera a soma da 
competitividade individual dos agentes pelos ganhos de coordenação, cuja 
cumulatividade provém dos arranjos contratuais adequados ás condições dos vários elos 
da cadeia produtiva.  

 

Tabela 2 - Área plantada, produção e produtividade do alho no Brasil e nos principais estados - 2000/2001

2000 2001 2000 2001 2000 2001

Piauí 36 23 162 88 4.500 3.826
Ceará 27 29 91 90 3.370 3.103

Bahia 1.277 1.394 8.462 11.872 6.626 8.516

Minas Gerais 1.922 2.524 11.017 20.541 5.732 8.138

Espírito Santo 684 414 4.550 2.673 6.652 6.457

São Paulo 193 245 1.283 2.005 6.648 8.184

Paraná 645 691 2.451 3.333 3.800 4.823

Santa Catarina 2.793 2.792 20.827 20.861 7.457 7.614

Rio Grande do Sul 4.142 4.323 24.419 24.618 5.895 5.695

Goiás 1.536 1.450 10.206 12.310 6.645 8.490

Distrito Federal 115 323 683 2.711 5.939 8.393

BRASIL 13.384 14.208 84.215 101.102 6.292 7.116

Fonte: IBGE Apud (ICEPA/SC;2002)

ESTADO
ÁREA PLANTADA      

(ha)
PRODUÇÃO           

(t)
PRODUTIVIDADE 

(kg/ha)



 Os estudos recentes sobre cadeias produtivas agroindustriais, desenvolvidos pelo 
Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais da Universidade de São Carlos 
(GEPAI/UFSCAR), destacam cinco fatores direcionadores da competitividade das 
cadeias produtivas agroindustriais: tecnologia; gestão interna dos agentes da cadeia; 
insumos;ambiente institucional e relações de mercado. 
 

A segunda abordagem de competitividade se fundamenta nos conceitos de rede 
para promoção da interação através de alianças estratégicas, arranjos produtivos locais, 
clusters, distritos industriais, etc. Esse tipo de abordagem utilizada nos estudos de 
arranjos produtivos locais (Cassiolato & Lastres, 2002) destaca a questão local e a 
proximidade dos agentes como fator indutor do conhecimento, inovação e 
competitividade. Estes formatos organizacionais envolvem diferentes tipos de agentes 
sociais e econômicos em ambientes propícios a geração e difusão de conhecimento e de 
inovação, envolvendo as etapas de pesquisa e desenvolvimento, de produção e de 
comercialização.  

 
Os arranjos produtivos locais competitivos, além da forte interação entre as 

empresas componentes, envolvem também instituições de ensino e pesquisa, instituições 
de apoio à infra-estrutura, agentes financeiros, prestação de serviços e informações, 
governos locais, regionais e nacionais, associações de classe, clientes, fornecedores de 
insumos, componentes e tecnologias. Nesse tipo de arranjo a interação usuário-produtor, 
a complementariedade de diversas capacidades tecnológicas, o fluxo de informações 
entre os agentes heterogêneos, a circulação de idéias e pessoas entre firmas e setores, a 
produção de bens públicos, induzem a um processo sinérgico de conhecimento, de 
inovação e de competitividade para todo o sistema. Em arranjos com elevado grau de 
interação e sinergia, o learning by interacting tem uma função até mais relevante que o 
learning by doing. A competitividade deixa de ser exclusivamente individual para incluir a 
interface com os demais agentes do arranjo.  
 

A terceira abordagem sobre competitividade refere-se ao modelo referencial do 
Instituto Alemão de Desenvolvimento (Altenburg et alli, 1998), que também entende a 
competitividade de maneira sistêmica. O caráter sistêmico da competitividade é enfocado 
em um conceito pluridimensional que inclui grupos de atores que interagem e tomam 
decisões conjuntas. Os determinantes de competitividade sistêmica são definidos pela 
capacidade estratégica dos grupos de atores em interagirem na busca de otimização do 
potencial competitivo nos níveis meta, meso, macro e micro econômico. As condições 
estabelecidas nos diferentes níveis e a forma como se relacionam os atores definem os 
requisitos necessários à competitividade (estrutura de custos; eficiência de processos e 
poder de comercialização)  e ao desenvolvimento auto-sustentável da indústria ou de 
empresas de uma indústria particular. 
  

O que distingue as três abordagens sobre competitividade é o objeto de análise. 
Na primeira abordagem o objeto de estudo é a cadeia produtiva e a competitividade é 
definida pela coordenação eficiente dos arranjos contratuais que unem as diferentes 
fases do processo produtivo. Na abordagem dos arranjos produtivos locais o objeto de 
análise é o local e a competitividade é analisada sob a ótica das sinergias obtidas pelo 
learning by interacting. Por último, na abordagem do Instituto Alemão de Competitividade, 
o objeto é a indústria ou empresa que compõe a indústria e a competitividade é definida 
pelas condições estabelecidas entre os níveis: meta, macro, meso e microeconômico.  

 
O que tem de comum entre as três abordagens é o enfoque sistêmico, ou seja, a 

interação entre os atores econômicos e sociais e a forma com estes se relacionam é que 
define os requisitos para a competitividade o desenvolvimento sustentável (da cadeia 
produtiva, do arranjo produtivo ou da indústria). Nessa concepção a competitividade não 



pode ser obtida somente pelo esforço individual de uma organização, mas pela forma 
como os atores interagem e transformam o seu ambiente competitivo.   
 
3. Aspectos da competição entre regiões e países produtores 
 

Na cultura do alho, chama a atenção o fato de que, além das dificuldades que o 
setor enfrenta em competir com o alho proveniente da Argentina e da China, existe a 
competição interna. A Tabela 3 dá um indicativo da competitividade do alho produzido na 
região de Curitibanos frente às demais. 

 

 
O produtor catarinense de alho enfrenta dificuldades para competir com 

produtores de outros locais, apesar do alho produzido em Curitibanos representar os 
maiores índices de produtividade dentre as regiões produtoras brasileiras. Esta, contudo, 
é resultado de um bom suporte da pesquisa existente no passado e da experiência 
acumulada por parte de técnicos e produtores que atuam na cultura. Contudo, face à 
análise dos fatores chaves, apresentados na Tabela 3, é possível concluir-se por uma 
maior competitividade do alho produzido na região do Cerrado. Já a Argentina e China, 
competidores do exterior, possuem pontos fortes em quase todos os fatores chaves,  
motivo de sérias preocupações para os produtores brasileiros. 
  
4. Estrangulamentos existentes na atividade 
 

Apesar da rápida evolução que se pôde observar neste setor, principalmente em 
função da competição externa envolvida, o estudo da cadeia produtiva do alho, realizado 
em 1996 (Kreuz et al., 1997) destaca alguns gargalos e restrições tecnológicas na cultura 
do alho que merecem ser considerados: 
 

a) Deficiente controle fitossanitário para as doenças, especialmente da mancha 
púrpura e das bacterioses; 

b) Pouco investimento no desenvolvimento de alho-semente básico de qualidade, 
via biotecnologia e seleção massal; 

c) Concentração do período de colheita ocasionado pelas variedades atualmente 
recomendadas; 

d) Ausência de uma priorização das pesquisas em conformidade com as 
demandas dos produtores; 

e) Inexistência de uma coordenação nacional para os trabalhos de pesquisa; 
f) Pouca divulgação dos resultados de pesquisa junto aos produtores; 

Tabela 3: Fatores críticos para a competitividade do alho segundo as regiões produtoras
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Legislação p/ mão de obra Fraco Forte Fraco Fraco Forte
Custo de produção Fraco Forte Fraco Fraco Forte
Organização da produção Fraco Fraco Forte Médio Forte
Variedades Médio Médio Médio Forte Médio
Distribuição do produto Fraco Fraco Forte Médio Fraco
Apresentação do produto Fraco Fraco Médio Forte Forte
Suporte de pesquisa Fraco Fraco Fraco Forte Forte
Clima e solo Fraco Fraco Médio Forte Forte
Fonte: Kreuz (2003)
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g) Reduzido número de pesquisadores que conduzem trabalhos de pesquisa 
para a cultura do alho. Assim, a geração de técnicas não é suficiente para 
manter a competitividade do setor; 

h) Deficiente produção de alho-semente livre de vírus. 
 
5. Análise da viabilidade financeira do alho  
 

A cultura do alho se caracteriza por ser intensiva em capital e em mão-de-obra. O  
custo de produção de 1 hectare atinge R$ 16.030,48. Os custos variáveis são da ordem 
de 90% e o alho-semente é a parcela mais representativa (R$ 4.275,00/ha). Segundo 
KREUZ ( 2003),   as seguintes  considerações são importantes para a estruturação do 
fluxo de caixa representativo dessa cultura: 

 
a) como a maioria dos produtores selecionam a sua própria semente, esta 

economia de desembolso deve ser computada como uma receita 
b) para o custeio das atividades manuais envolvidas são necessários 213,55 dias 

de serviço de homem (dh) por hectare de alho; 
c) o uso de mão-de-obra é intensivo no plantio (40 dh), na colheita (40 dh), na 

“toilette”  (45 dh), na classificação, limpeza e na embalagem (30 dh);  
d) a pratica regional remunera o serviço de um homem-dia em R$ 18,00; 
e) O modelo de custo de produção adotado supõe que o produtor esteja usando 

recursos financeiros próprios.   
f) A previsão é de uma colheita de  900 caixas que serão comercializadas ao 

preço médio de R$ 22,00/caixa de alho. 
 
Com as considerações acima e os dados constantes do Anexo 1 pode-se 

construir o fluxo de caixa representativo do cultivo de 1 hectare de alho na Região de 
Curitibanos em Santa Catarina (Figura 1). 

 

 
5. 1. Taxa mínima de atratividade 

 
Para os propósitos do cálculo de rentabilidade do alho a remuneração dos títulos 

de baixo risco (CDB´s RDB´s, fundos mútuos, ...) será utilizada como taxa de desconto 
(TMA) para o fluxo de caixa projetado. Entende-se como TMA (Taxa de Mínima 
Atratividade) a melhor taxa, com baixo grau de risco, disponível para aplicação do capital. 
Essa escolha é compatível com o perfil do investidor da região. Dessa forma, a 
rentabilidade obtida  considerará como ganho apenas o excedente sobre aquilo que já se 
tem, isto é, o que será obtido além da aplicação do capital à TMA (1% ao mês). Esse 
conceito, desde há muito é defendido pelos economistas e denomina-se lucro residual ou 

Figura 1 - Fluxo de caixa estimado para o cultivo do alho
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ganho adicional.  Mais recentemente, uma variação desse conceito de excedente tem 
sido tratada como Valor Econômico Adicionado (Economic Value Added - EVA).  

 
5.2  Indicadores de viabilidade 
 
O tratamento teórico dos indicadores utilizados, bem como as fórmulas de cálculo 

estão disponíveis em vários textos, como em SOUZA et alli (2002) e, por essa razão, não 
serão  aqui apresentados. A Tabela 4, a seguir, apresenta os resultados dos indicadores. 

 

 
5.3  Análise dos indicadores  

 
Valor  Presente Líquido (VPL)  
EXCEL  fx  financeira VPL 
 
As expectativas são de que o investidor recupere os investimentos efetuados 

para a para a exploração do cultivo de 1 hectare de alho; recupere também o que 
teria auferido se esse capital tivesse sido aplicado no mercado financeiro a 1% ao 
mês e, ainda lhe sobrem, em valores monetários de hoje, a importância de R$4.064  e  
mais a disponibilidade da terra para iniciar um outro ciclo de cultivo. É importante 
destacar que esse é um retorno para um ha de terra e  para um horizonte de 15 
meses, isto é, a terra  ficará imobilizada por 12 meses, e só depois desse período 
poder-se-á pensar em outro uso alternativo para a mesma. Neste estágio, pode-se 
dizer apenas que entre realizar o empreendimento de cultivar 1 hectare de alho ou 
usar  esse dinheiro para aplicação no mercado financeiro a 1% ao mês (TMA) a 
decisão de empreender tende a apresentar um ganho bem maior. A informação do 
VPL, embora útil,  não é suficiente para suportar uma decisão de investimentos por 
não permitir aquilatar a magnitude do retorno que se está obtendo. 

 
 
Valor Presente Líquido Mensal (VPLm) 
EXCEL  fx  financeira  PGTO 
 
  Tem a mesma interpretação do VPL e representa o ganho do projeto 

distribuído em valores equivalentes mensais. Embora as receitas mais expressivas 
nessa atividade  se concentrem ao final do projeto, o VPLm  permite, para efeito de 
comparação com o mercado, distribuir esse ganho por mês. A vantagem do VPLm em 
relação ao VPL é que ele permite comparação mesmo para projetos com horizontes 
de planejamento distintos. Com a informação do VPLm  já se pode afirmar que, 
dependendo dos cenários futuros, o  ganho mensal equivalente do cultivo de 1 
hectare de alho está em torno de R$361 além daquilo que seria auferido pela 
aplicação dos recursos a 1% ao mês.  Essa informação já permite melhor avaliação 
da magnitude do ganho. A deficiência comum do VPL e do VPLm  para  expressar o  
retorno do investimento reside no fato de ambos o expressarem em valores 
monetários absolutos e não em valores relativos, como é usual no mercado.     

Tabela 4 - Indicadores de viabilidade para o cultivo de 1 há de alho

INDICADORES VALOR
VALOR PRESENTE LÍQUIDO 4.064

VALOR PRESENTE LÍQUIDO MENSAL 361

ÍNDICE BENEFÍCIO/CUSTO 1,23

RETORNO ADICIONAL SOBRE INVESTIMENTO MENSAL 1,40%

TAXA INTERNA DE RETORNO 4,00%

PAY-BACK MESES 15
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Índice Benefício/Custo (IBC) 
(Valor Presente do Fluxo de Benefícios) / (Valor Presente do Fluxo de 

Investimentos) 
 
O IBC visa, em parte, corrigir a deficiência  do VPL e do VPLm que é a de 

expressarem o retorno em valores absolutos. O IBC é um indicador relativo e  mede a 
expectativa de retorno para cada unidade de capital imobilizada no projeto. Para o 
cultivo de 1 hectare de alho,  a expectativa é obter R$1,23  (após 15 meses e em 
valores monetários de hoje) para cada R$1,00 imobilizado hoje. É importante 
observar que esse é um retorno além daquele que se teria se esse R$1,00 tivesse 
sido aplicado à TMA (1% ao ano) por 15 meses. O IBC igual a R$1,23 também pode 
ser interpretado como uma rentabilidade adicional de 23% em 15 meses além 
daquela que o mercado financeiro pagaria. Para os parâmetros de hoje trata-se de 
uma rentabilidade boa, mas é importante não se deixar iludir pelo horizonte de tempo 
(15 meses). O IBC, assim como o VPL, não deve ser usado para comparar  projetos 
com horizontes de planejamento distintos pois ele mede a rentabilidade do projeto 
para todo o seu horizonte de planejamento. Uma alternativa seria encontrar o seu 
equivalente mensal (ROIAmensal). 

 
Retorno adicional mensal sobre o investimento (ROIAmensal) 
EXCEL  fx  financeira  TAXA 
 
O ROIAmensal, obtido a partir do IBC, representa as expectativas quanto à 

rentabilidade mensal do projeto. É um indicador de mais fácil interpretação porquanto 
está na mesma unidade de tempo da TMA, isto é, por mês. O ROIAmensal está 
estimado em 1,40% ao mês além do que se teria obtido se o capital tivesse sido 
aplicado no mercado financeiro a 1% ao mês (TMA). Isso representa uma 
rentabilidade adicional de 18,12% ao ano. Aqui, fica bem evidente que a rentabilidade 
do investimento em cultivo de 1 hectare de alho na região dos Curitibanos-SC é 
expressiva. Em resumo, pode-se pensar que esse patamar de rentabilidade possa 
funcionar como chamariz para novos entrantes. 

 
Taxa interna de retorno (TIR) 
EXCEL  fx  financeira  TIR 

 
A TIR é a taxa que anula o VPL (e por conseguinte o VPLm  também) de um 

fluxo de caixa. Embora muitos autores a usem como medida de retorno, na 
metodologia proposta por SOUZA & CLEMENTE (2001) ela é usada como uma 
medida de risco. Na verdade a TIR define um limite para a variação da TMA. 
Enquanto a TMA (atualmente estimada em 1% ao mês permanecer inferior a TIR (4% 
ao mês)  as expectativas são de que haja mais ganho em se investir no projeto do 
que deixar o dinheiro aplicado à TMA . Assim, a proximidade (distância) entre a TIR e 
a TMA pode representar o risco (ou segurança) do projeto. Aqui, o risco está sendo 
interpretado como a possibilidade de se ganhar mais deixando o capital aplicado no 
mercado a 1% ao mês do que investi-lo no cultivo de 1 hectare de alho. É visível a 
segurança da decisão de empreender dado que seria necessário que a TMA tivesse 
um aumento da ordem de 300% para que o mercado financeiro propiciasse o mesmo 
retorno do alho.  A Figura 2 ilustra essa situação. 



 
 

Pay-back 
EXCEL  fx  financeira  VPL ou NPER 

 
Representa o tempo necessário para a recuperação do investimento. Também 

pode ser interpretado como uma medida de risco. Quanto maior o período de tempo para 
se recuperar o capital investido, maior o risco do projeto. Contudo, para a atividade de 
exploração de culturas com ciclos definidos é plausível que o pay-back seja alto, 
porquanto as receitas mais expressivas normalmente ocorrem nos últimos meses dos 
projetos quando da comercialização dos produtos. Para o empreendimento em análise a  
recuperação do investimento só acontece no último mês do horizonte de planejamento.  
 

5.4 Síntese da análise dos indicadores 
 

Como afirmado anteriormente, a análise dos indicadores de viabilidade do cultivo 
de 1 hectare de alho mostrou uma rentabilidade expressiva, ou seja, 1,40% ao mês 
acima dos 1% que seria auferido pela decisão de não empreender. Deve-se observar que 
equivale a mais do que dobrar a rentabilidade. Além disso, os riscos financeiros, isto é, a 
chance de se ganhar mais dinheiro no mercado do que na atividade de empreender fica 
descartada pela distância entre a TIR e a TMA. Para que isso aconteça é necessário uma 
variação na TMA da ordem de 400% no período de 15 meses o que é improvável para os 
cenários atuais. As conclusões da análise de viabilidade reforçam a necessidade de se 
buscar estratégias de competição para assegurar a presença do alho catarinense no 
mercado nacional.  

 
6. Potencial para o desenvolvimento de um arranjo produtivo local 
 

A cultura do alho em Curitibanos apresenta dois aspectos altamente favoráveis 
para o desenvolvimento de um arranjo produtivo local competitivo em nível nacional e 
mesmo internacional. Um dos aspectos identificados nesta pesquisa é a alta rentabilidade 
que os produtores desta região obtém com a produção de alho. Outro aspecto altamente 
favorável é a espécie do produto, que tem uma grande aceitabilidade no mercado 
nacional, por ter um sabor mais picante que os produtos importados e de outras regiões 
do país.  Conjunturalmente os produtores de alho, em nível nacional, vêm sendo 
beneficiados pela recente valorização do real e pela crise da Argentina. Portanto, o 
momento atual é extremamente favorável para o desenvolvimento da cultura e para a 
consolidação dos produtores locais no mercado interno.  

 

Figura 2- Comportamento do VPL em função de possíveis variações para a TMA
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Apesar do cenário favorável, estudos desenvolvidos por Kreuz (1997 e 2003) 
identificam alguns direcionadores de competitividade, responsáveis pela dificuldade de 
maior penetração dos produtores de alho de Curitibanos, no mercado nacional. Pode-se 
observar pela Tabela 1, que a produção de alho da Região apresenta pontos fracos 
especialmente nos direcionadores responsáveis pela competitividade sistêmica (suporte 
de tecnologia, organização da produção, distribuição da produção, apresentação do 
produto). 
 

Embora o cultivo do alho na região de Curitibanos apresente alta taxa de retorno 
do capital e grande aceitação da espécie no mercado brasileiro, os produtores não têm 
conseguido ampliar a sua fatia no mercado. Uma das hipóteses que se levanta neste 
artigo é que os produtores locais não estão suficientemente organizados para realizar o 
seu potencial de mercado. Uma alternativa para elevar a competitividade é a organização 
dos produtores em arranjo produtivo local, que procure superar, através da formação de 
uma rede interativa de produtores, os pontos fracos identificados nesta pesquisa.  

 
Nesse tipo de arranjo a interação usuário-produtor, a complementariedade de 

diversas capacidades tecnológicas, o fluxo de informações entre os agentes 
heterogêneos, a circulação de idéias e pessoas entre firmas e setores e a produção de 
bens públicos induzem a um processo sinérgico de conhecimento, inovação e 
competitividade de todo o sistema.  

 
Como se pode observar, os produtores da região são individualmente 

competitivos, mas não estão se beneficiando dos ganhos de competitividade que 
poderiam ser agregados se estes mesmos produtores se organizassem para desenvolver 
tecnologias apropriadas junto com instituições de pesquisa (Epagri, Embrapa, etc..) , se 
organizassem em rede para adquirir sementes e matérias primas, com vistas a reduzir os 
custos de produção e se organizassem para criar as condições para resolver as 
condições de mercado e preços (armazenagem,  distribuição e embalagem do produto). 

 
7. Considerações finais 

 
A competição interna (entre regiões brasileiras) e a externa (entre diferentes 

países) a qual a cultura do alho está submetida deve ser a grande razão do 
desenvolvimento que ela tem apresentado. Este nível de competição exige um alto nível 
de especialização por parte dos técnicos e produtores. Apesar do nível de competição 
existente, a taxa de retorno da cultura é expressiva, o que se deve, em parte, pelos bons 
preços de venda que são possíveis face à produção nacional ser inferior ao consumo. 
Contudo, cabe aos competidores saber de que: 

a. o sucesso nesta atividade passa por visão empresarial do negócio, 
com ênfase na adoção de tecnologia; 

b. a organização da produção de alho de Curitibanos, através de uma 
rede de produtores, poderá criar as condições para a superação 
das fragilidades que os produtores enfrentam individualmente;  

c. a organização dos produtores em arranjo produtivo, formal ou 
informal, além de colocar uma forte barreira à entrada de novos 
produtores no mercado, permitirá uma melhoria da rentabilidade 
dos produtores individualmente, da competitividade sistêmica 
garantindo e fortalecendo a sua fatia no mercado nacional e até 
internacional (via identificação de origem), além de gerar condições 
de um desenvolvimento sustentável para a região de Curitibanos; 

d. a possível mobilidade do sistema de produção de uma região 
produtora para outra faz com que fatores externos, normalmente 



atrelados às políticas públicas, mereçam uma atenção especial por 
parte dos produtores. 

 
 
Anexo 1: Estimativas de entradas e saídas de caixa para o cultivo  1 ha de alho – dados de 11/2001. 

          Fonte: Adaptado de Kreuz 2003. 

 

DESCRIÇÃO TOTAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FERTILIZANTES 1.344,00 0 59 0 1.238 47 0 0 0 0 0 0 0 0
Calcário 59,20 59,20
Fósforo 180,00 180
Fórmula 795,00 795
Nitrogênio em cobertura 47,00 47
Potássio 84,00 84
Esterco 178,80 179
FUNGICIDAS 1.569,23 1.569
Abamectin 195,00 195
Benomyl 46,85 47
Iprodione 88,02 88
Mancozeb 324,24 324
Iprodione 396,09 396
Procimidione 320,13 320
Tebuconazole 198,90 199
INSETICIDAS, HERBIICIDAS 395,11 395
Deltametrina 89,41 89
Fenitrothion 109,80 110
Poast 42,68 43
Óleo Mineral 5,90 6
Ioxnil 137,08 137
Espalhante 10,24 10
SEMENTE 4.275,00 4.275
ATIVIDADES 5.371,70 0,00 7,40 0,00 0,00 79,80 120,00 1.023,93 647,53 204,93 170,43 492,23 700,60 495,17 529,67 450,00 450,00
Aplicação de calcáreo 3,60 4
Debulha, seleção e trat. Semente 360,00 360
Aplicação de adubo corretivo e base 4,50 5
Aplicação de adubo orgânico 36,00 36
Limpeza dos caminhos 90,00 23 23 23 23
Irrigação 144,00 24 24 24 24 24 24
Aplicação de herbicida (2) 3,60 2 2
Aplicação de fungicida e inseticida (12) 21,60 4 4 4 4 4 4
Plantio 720,00 360 360
Adubação de cobertura (2) 9,00 3 3 3
Capina (2 repasses) 108,00 54 54
Colheita (arrancar e amarrar) 720,00 240 240 240
Transporte interno e armazenagem 270,00 90 90 90
Toilette (corte de raiz e haste) 810,00 270 270 270
Classificação Limpeza e embalagem 540,00 180 180 180
Distribuição de calcário 3,80 4
Aplicação de adubo 22,80 23
Distribuição de adubo orgânico 38,00 38
Subsolagem 19,00 19
Aração 57,00 57
Gradagem 28,50 29
Rotativação, encanteiramento, marc. 57,00 57
Debulha da semente 65,00 33 33
Irrigação (4) 608,00 101 101 101 101 101 101
Aplicação de herbicidas (2) 22,80 23
Pulverizações (10) 114,00 19 19 19 19 19 19
Transporte interno 95,00 32 32 32
Transporte de mão-de-obra 228,00 57 57 57 57
Colheita 28,50 10 10 10
Classificação 144,00 48 48 48
SEGURO DA PRODUÇÃO 226,84 227
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇ. 1.425,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,40 356,40 356,40 356,40
Caixaria 990,00 248 248 248 248
Previdência social 435,60 109 109 109 109
MANUTENÇÃO DE BENFEITORIAS 31,00 10 10 10
DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS 110,00 14 14 14 14 14 14 14 14
IMPOSTOS E TAXAS 10,00 3 3 3
ADMINISTRAÇÃO 1.272,00 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
VALOR DA TERRA 2.000,00 2.000
RECEITA LÍQUIDA DO PRODUTOR 24.075,00 8.025 8.025 8.025
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