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RESUMO 

A finalidade deste estudo é apresentar a evolução da produção nacional e da 

importação de alho, de acordo com a participação de cada um no abastecimento do 

mercado brasileiro e as quantidades comercializadas, considerando também os 

preços praticados. 

INTRODUÇÃO 

O alho é originário da Ásia Central e há milênios é utilizado como condimento. 

O Brasil já foi responsável por produzir cerca de 90% do alho consumido no país, 

ficando menos dependente das importações, porém na década de 90, com a 

abertura comercial, a quantidade de importações cresceu, chegando a 35,5%, e 

atualmente respondem por mais da metade da oferta de alho no país. (MDIC, 2013). 

Os produtores brasileiros, em busca de defesa, procuraram a CAMEX 

(Câmara de Comércio Exterior) alegando prática de dumping pelos chineses. Em 

1996 foi adicionada uma tarifa de antidumping de US$0,40/kg, ajustando para 

US$0,48/kg em 2001 e para US$0,52/kg em 2007. Em 2013, a tarifa foi renovada 

por mais cinco anos e foi ajustada para US$0,78/kg. Além da tarifa antidumping, é 

cobrado um imposto de importação de 35%, porém apesar de todos esses entraves, 

o alho continua entrando no Brasil a um preço mais barato.  

As possíveis soluções para que o Brasil aumente a produção e importe 

menos alho da China, é o que será abordado neste artigo. 

OBJETIVOS 

Analisar a evolução da quantidade de alho importada e da quantidade 

produzida pelo Brasil, entre os anos de 1989 e 2012. 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva e 

exploratória, onde serão analisados os dados estatísticos de produção de alho, 

disponibilizados pelo CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) e pelo MDIC 

(Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), e os dados das 

quantidades e preços praticados são da CEAGESP (Companhia de Entrepostos e 

Armazéns de São Paulo). 

DESENVOLVIMENTO 

Caracteriza-se importação, o processo comercial onde acontece a compra de 

mercadorias ou serviços, procedentes de outra nação. Para SEGRE (2010, p.3) 

esse processo acontece principalmente quando os países não têm a capacidade de 



produzir a totalidade dos produtos suficientes para atender a suas necessidades 

internas. 

O Brasil sempre foi grande consumidor de alho, estima-se que o consumo 

nacional nos últimos anos esteja na média de 0,87 kg/habitante/ano, consequência 

do uso como condimento indispensável na culinária e até mesmo para fins 

medicinais, porém o alho era uma cultura que pouco se desenvolvia no Brasil, 

obrigando o país a ser um grande importador do produto. (ANAPA, 2013) 

A posição de importador foi fortalecida pelos baixos preços praticados pela 

China (principal produtor e exportador de alho no mundo), comercializando os 

produtos a preços muitas vezes menores que o preço de custo dos produtores 

brasileiros. A importação de alho chinês pelo Brasil cresceu de 13 mil toneladas em 

1989 para 163 mil toneladas em 2012. O gráfico 1 mostra a evolução da participação 

do Brasil e da China no fornecimento de alho. 

Gráfico 1: A evolução da participação do Brasil e da China no fornecimento de alho 

para o mercado brasileiro. 

Fonte: ANAPA (2012) 

A Produção nacional de alho é constituída por dez estados brasileiros, porém 

a concentração maior está em quatro estados, sendo eles: Goiás, que responde 

sozinho por 33% da produção, e outros três estados – Santa Catarina, Minas Gerais 

e Rio Grande do Sul – que juntos respondem por 88% do total da produção 

brasileira. O gráfico 2 mostra a participação desses estados na produção brasileira 

de alho, no período de 1990 a 2012. 



Gráfico 2: A participação dos estados na produção brasileira de alho. 

 

 

 

 

 

Fonte: CONAB (2012) 

O Brasil não produz o suficiente para suprir a demanda de alho no país, 

dentre os principais motivos estão a falta de interesse dos próprios produtores em 

aumentar a produção, seja por falta de conhecimento da cultura do alho ou por não 

ser uma cultura que traga o retorno esperado devido à grande oscilação nos preços, 

que são controlados pelo mercado chinês.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Durante a pesquisa, foi possível identificar que o Brasil, apesar de ter um alho 

de qualidade superior, continua importando e consumindo o alho chinês. A 

participação do alho oriundo da China no mercado brasileiro é muito maior que a 

participação dos produtores nacionais, e o principal fator a ser considerado é o 

preço. 
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