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Introdução

No Brasil, a cultura do caju acha-secon
centrada no Nordeste, onde ocupa lugar de
destaque na economia da região. Entretanto,
projeções para o ano 2000, feitas por pesqui
sadores da EMBRAPNCNPCa, com base nas
tendências históricas do período dos incenti
vos fiscais - 1976/88, indicam que, se nenhu
ma inovação tecnológica for introduzida no
campo, serão necessários 2.100.542 ha, ou
seja, cinco vezes a área colhida em 1988,
para produzir 182.665t de castanha, que cor
respondem ao volume da capacidade in
dustrial já instalada no Ceará.

Aopersistir esta tendência, haverá conse
qüências irreparáveis à economia nordesti
na, principalmente nos estados do Piauí,
Ceará e Rio Grande do Norte. A curto pra
zo, ocorrerá desemprego no meio ruraLe ur
bano. A médio prazo, haverá redução na ar
recadação tributária e nas exportações. A lon
go prazo, sucateamento da indústria de bene
ficiamento.

Com a criação do Centro Nacional de
Pesquisa de Caju, vários estudos estão sen
do realizados objetivando tomar a cajucultu
ra uma atividade economicamente viável.
Pesquisas sobre melhoramento do cajueiro
comum e anão-precoce, tratos culturais, ma
nejo de solo, fitossanidade etc. estão sendo
desenvolvidas.

Apesar desses esforços, observa-se que
os órgãos financiadores têm receio de inves
tir na cajucultura, por considerá·la uma ativi
dade de alto risco.

Com o objetivo de subsidiar os órgãos
financiadores de crédito rural, apresentam
se, a seguir, alternativas tecnológicas, desen
volvidas e/ou aperfeiçoadas pela
EMBRAPNCNPCa:
a) Tecnologias destinadas à expansão da

área plantada com cajueiros, mediante o
uso de materiais superiores, recomenda
dos pela pesquisa:
AI - cajueiro-anão-precoce enxertado;
Bl - cajueiro'-corriumenxertado.

b) Tecnologias que visam substituir e recupe
rar áreas e cajueirais de baixa produção:
A2 - cajueiro-anão-precoce enxertado;
B2 - cajueiro-comum enxertado;
C - cajueiro-anão-precoce plantado com

mudas dé pé-franco;
D - renovação dos plantios por substitui

ção de copas.

Viabilidade econômica

Objetivando avaliar a economicidade
destas tecnologias, foram calculados o Tem
po de Recuperação do Capital (Payback), a
Taxa Interna de Retomo (TIR) e a Relação
Benefício/Custo (B/C). Utilizou-sea rentabili
dade real oferecida pelas Cadernetas de Pou
pança, que historicamente têm sido de 6%
ao ano, como parâmetro representativo de
custo de oportunidade do capital. O horizon
te temporal considerado na análise foi de
15 (quinze) anos.

Com base na Tabela 1, pode-se afirmar
que:
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- As tecnologias A1 e A2, B1 e B2, e O
recuperam, respectivamente, nos anos 7': e
6':, 8': e 10':, os investimentos e os custos
operacionais efetuados.

- Confrontando-se as Taxas Internas de
Retorno (TIRs) obtidas com a remuneração
real oferecida pelas Cadernetas de Poupan
ça, constata-se a alta atratividade de investi
mentos das tecnologias A1 e A2, B1 e B2.
Não calculou-se a TlR para a tecnologia O,
em decorrência de problemas metodológicos,
visto que o fluxo de caixa se apresenta de
forma não convencional, indicando lucro no
primeiro ano.

- As Relações Benefício/Custos (B/Cs),
que representam a idéia central de qualquer
análise econômica, revelaram resultados favo
ráveis à adoção das tecnologias A1 e A2,
B1 e B2, e D, uma vez que para cada unida
de monetária gasta estimaram-se retornos
de 1,55 e 1,60; 1,66 e 1,85; e 2,03, respecti
vamente.

- Os indicadores de rentabilidade das tec
nologias estão subestimados, visto que não

. foram considerados o aproveitamento do pe
.dÚnculo e a vida útil de 25 (vinte e cinco)
anos das tecnologias analisadas.

- Estas novas tecnologias podem repre
sentar uma excelente oportunidade de inves
timento no Nordeste. A atratividade fica
melhor caracterizada quando consideradas
as TlRs obtidas no estado de São Paulo pa
ra outros produtos, que, conforme TOLEDO
et aI. (1987)*, são de: eucalipto (16,39%),
manga (25,0%),abacate (8,9%),citrus(18,0%)
e café (15,0% a 30,0%).

- A tecnologia do cajueiro-anão planta
do por intermédio de muda' de pé-franco foi
a única que apresentou indicadores econômi
cos que não recomendam a sua adoção. Nes
tas condições, é desestimulante para os caju
cultores o uso de insumos modernos (por
exemplo: adubação e tratos fitossanitários),
devido ao seu alto custo em relação às expec
tativasde renda futura. Assim, fica evidente
a necessidade de uma reestruturação dos sis
temas de produção atuais, pois só deste mo
do esse importante setor da economia nor-·
destina será consolidado.

Tabela 1 - Indicadores de viabilidade econômica de novas tecnologias geradas para a cajucultura .
nordestina.

Indicadores econômicos *

Tempo de Rec. do Capital, em anos
(Payback)

Taxa Interna de Retorno, em % (TIR)

Relação Benefício/Custo, Cz$ (B/C)

Tecnologias
ExpanSão de áreas n_

Subst. dos cajueirais
AI

BlA2B2C

7

86817

23,47.

19,1825,07·23,870,001

1,55

1,661,601,850,84

D

1

2,03

* Os preços utilizados foram os praticados na safra 1990/91.

* TOLEDO, P.E.N. de.; GUENJI, Y.; MORAES, J.L. Análise de investimentos em sistemas alternativos
, de produção de eucalipto em uma propriedade agrícola. São Paulo, Instituto de Economia Agrícola,

1987. 15p. (Relatório de Pesquisa, 07/87).
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