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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo analisar as condições sócio-econômicas dos paises 

importadores de mamão e sua relevância para os produtores brasileiros, especificamente 

produtores do Ceará. Utilizaram-se uma série de dados secundários obtidos junto a FAO, o 

coeficiente de correlação de Pearson e modelos de regressão linear utilizando variáveis sócio-

econômicas. Os resultados mostraram que o Brasil é fortemente competitivo no mercado 

mundial de mamão. As exportações brasileiras acompanham a tendência mundial de 

crescimento, porém os preços recebidos pelos exportadores brasileiros estão caindo e podem 

cair ainda mais dado que a produção mundial tem crescido a taxas superiores ao consumo de 

mamão. É preciso de estratégias mitigadoras que permitam auxiliar os exportadores.   

PALAVRAS-CHAVES: Mamão; Condições Sócio-econômicas; Brasil.  

  

ABSTRACT 

 SOCIO-ECONOMIC CONDICTIONS OF PAPAYA MELON IMPORT COUNTRIES 

AND THEIR IMPACT ON BRAZILIAN PRODUCERS. 

 

The present work has as objective to analyze the socio-economic conditions of papaya  melon 

importers and its socio-economic impact on Brazilian producers and especially producers 

from Ceará. One utilizes secondary data, the Pearson coefficients, linear regression models 

and socio-economic variables. The results showed that Brazil is very competitive exporter in 

the world papaya melon market. The Brazilian exportations follow the grow world trend, but 

the Brazilian exporters prices are declining due to the world productions are increasing more 

rapidly than the consumption. Some strategies are necessary to help the exporters. 
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INTRODUÇÃO 

 

A globalização do comércio de frutas é uma realidade nos dias atuais. O aumento no 

consumo e nas exigências por produtos de qualidade tornou o mercado frutícola um dos mais 

competitivos (ARAÚJO, 2006). 

Em todas as partes do mundo, até nos países mais fechados, observa-se algum tipo de 

parceria comercial envolvendo os mais diversos tipos de frutas. No entanto, a expansão no 

consumo de frutas tem ocorrido de forma desigual entre os consumidores o mesmo ocorrendo 

com as importações, as quais ainda são menores que a oferta disponível (MARIN, 1995). 

As diferenças apresentadas pelos países em relação ao consumo e importação de frutas 

estão relacionadas não apenas a aspectos culturais, mas, também, a fatores sociais e 

econômicos. Compreender como os indicadores sócio-econômicos interferem no consumo e 

importações de frutas dos países podem auxiliar na identificação de mercados potenciais e 

aumentar o desempenho das exportações. A fruticultura deve ser colocada como um dos 

setores com grande potencial no agronegócio nacional (BENASSI, 2006). 

 O Brasil é o terceiro produtor mundial de frutas. A produção nacional é de 

aproximadamente 40 milhões de toneladas produzidas em 2,2 milhões de hectares. A 

fruticultura gera um retorno de 4 milhões de empregos, com diversos níveis de qualificação de 

mão-de-obra. A fruticultura permite obter um faturamento bruto que oscila entre R$ 1 mil a 

R$ 20 mil por hectare (SEAGRI-BA, 2006). 

O estudo aqui exposto tem como objetivo analisar a relação existente entre o consumo 

e as importações de mamão de um país e seus principais indicadores sócio-econômicos. 

 

1. METODOLOGIA 

 

Os dados utilizados nesta análise foram do tipo secundário, obtidos junto à FAO e à 

ONU e referem-se ao ano de 2004. 

Os indicadores selecionados foram: 

• IDH  

• Índice Educacional  

• PIB “per capita” (PPP US$) 

• Esperança de vida (anos)  

• Mortalidade infantil (1000 nascidos vivos)  



  

• Produção de Frutas e Legumes (1000 ton)  

• População Total (milhões) 

• Taxa de Crescimento Anual (1975-2004) 

• % População na Zona Urbana 

 

Além destes empregou-se: 

• Consumo total de mamão (1000 ton) 

• Consumo “per capita” de mamão (g/dia) 

• Valor das importações de mamão (1000 US$) 

 

A verificação da existência de relação entre consumo e importação e indicadores 

sócio-econômicos foi feita a partir do cálculo do coeficiente de Correlação de Pearson 

seguindo a expressão: 
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Onde:  11 ≤≤− xyr

 

O coeficiente de Correlação de Pearson verifica a existência e a intensidade da relação 

entre variáveis. Intensidade esta que pode ser classificada da seguinte forma: 

• Fraca →  35,0≤xyr  

• Moderada →  65,035,0 ≤< xyr  

• Forte →  65,0>xyr  

Com o propósito de quantificar a relação entre o consumo e importações de mamão e 

os indicadores sócio-econômicos optou-se pela estimação de modelos de regressão linear do 

tipo: 

 

iniiii eIIIC +++++= δγθα ...21                                                          (2) 

Sendo: 

Ci = Variável dependente. Consumo ou importação da fruta do i-ésimo país.  



  

Iji  = Variáveis independentes. j-ésimo indicador sócio-econômico referente ao i-ésimo país.  

ei = Termo de erro 

i = 1, ..., 171 e j = 1, ..., n 

 

 

2. RESULTADOS 

 

2.1. Os Indicadores Sócio-Econômicos e sua Influência no Consumo e Importações de 

Mamão 
 

A Tabela 1 apresenta a Correlação de Pearson entre consumo e importações de mamão 

e alguns indicadores sócio-econômicos no ano de 2004.  

O consumo de mamão apresenta uma forte correlação com a sua produção e uma 

correlação mais fraca com a produção de frutas e legumes e tamanho da população. Assim, 

quanto maior a produção maior o consumo. No entanto, não se percebem uma relação do 

consumo de mamão com os demais indicadores sócio-econômicos analisados. Este 

comportamento é comum entre produtos básicos, que não apresentam valor agregado e sem 

expressão no mercado internacional.  

A pequena relevância do mamão no comércio internacional de frutas é reforçada pela 

ausência de uma correlação perceptível e significativa entre o consumo e o valor das 

importações, o que sugere que o mamão é uma fruta essencialmente de consumo interno. Ao 

contrário do consumo, as importações de mamão se relacionam com os indicadores sócio-

econômicos analisados. 
 

Tabela 1. Correlação entre consumo e importações de mamão e alguns indicadores sócio-econômicos. 2004 

Consumo de Mamão (1000 ton) Valor das Importações de Mamão 
(1000 US$) Indicador Coeficiente de 

Correlação Significância Coeficiente de 
Correlação Significância 

Índice de Educação -0,013 0,871 0,162 0,037 
PIB "per capita" -0,083 0,298 0,343 0,000 
IDH -0,028 0,721 0,213 0,006 
Esperança de Vida -0,016 0,836 0,156 0,045 
Mortalidade Infantil 0,036 0,647 -0,133 0,085 
Produção de Frutas e Legumes 0,232 0,002 0,255 0,001 
População Total (Milhões) 0,513 0,000 0,230 0,003 
Taxa de Crescimento 
Populacional (1975-2004) 0,065 0,406 -0,136 0,080 
% População Urbana 0,050 0,523 0,168 0,031 
Produção de mamão (1000 ton) 0,996 0,000 -0,020 0,799 
Consumo de Mamão (1000 ton) 1,000  0,040 0,608 
Valor das Importações de 0,040 0,608 1,000  



  

mamão (1000 US$) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A baixa influência dos indicadores sócio-econômicos no consumo de mamão foi 

confirmada através da estimação do modelo de regressão apresentado na Tabela 2. O modelo 

estimado a partir dos indicadores propostos conseguiu explicar em 99,6% o comportamento 

do consumo de mamão, principalmente devido à influência da variável produção.  

O modelo de regressão permite uma análise conjunta das variáveis explicativas sobre a 

variável dependente, no caso, o consumo de mamão. Quando isto ocorre nota-se que o valor 

das importações torna-se significante, de modo que um aumento de US$ 1000,00 no valor das 

exportações provoca um aumento de 1.137 Kg no consumo de mamão, considerando as 

demais variáveis constantes.  
 

Tabela 2. Coeficientes estimados através do modelo de regressão a partir da variável dependente consumo de 
mamão. 
Variáveis explicativas Coeficientes 

estimados 
Coeficientes 

padronizados 
Estatística “t” Significância 

(Constante) 2,900  0,214 0,831 
Índice de Educação 14,803 0,019 1,357 0,177 
PIB "per capita" 0,000 0,002 0,224 0,823 
IDH -21,208 -0,026 -0,929 0,354 
Mortalidade Infantil 0,006 0,003 0,197 0,844 
População Total 
(Milhões) 

0,074 0,047 3,294 0,001 

Taxa de Crescimento 
Populacional (1975-
2004) 

0,229 0,002 0,247 0,805 

% População Urbana -0,006 -0,001 -0,124 0,901 
Valor das Importações de 
mamão (1000 US$) 

1,137 0,063 9,320 0,000 

Produção de mamão 
(1000 ton) 

0,814 0,992 151,114 0,000 

R2 ajustado = 0,99 
F = 3593,44   Sig: 0,000 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na análise do modelo de regressão tendo como variável dependente o valor das 

importações de mamão constatou-se que este é impactado pela população total, PIB “per 

capita”, produção e consumo de mamão, sendo que estas últimas variáveis exercem uma 

maior influência no seu comportamento (Tabela 3). 

A produção de mamão apresenta a maior influência sobre o valor das importações. 

Nos países produtores de mamão a cada 1000 ton produzidas ocorre uma queda de US$ 

274,00 no valor das importações, mantendo-se constantes as outras variáveis. Por outro lado, 

um estímulo de 1000 ton no consumo eleva o valor das importações em US$ 328,00, tudo o 

mais permanecendo constante.  



  

 

 

 

 

Tabela 3. Coeficientes estimados através do modelo de regressão a partir da variável dependente valor das 
importações de mamão. 

Variáveis explicativas Coeficientes 
estimados 

Coeficientes 
padronizados 

Estatística 
“t” 

Significância 

(Constante) 2,018  0,277 0,782 
Índice de Educação -2,629 -0,061 -0,446 0,656 
PIB "per capita" 0,000 0,236 2,522 0,013 
IDH -2,210 -0,049 -0,180 0,858 
Mortalidade Infantil 0,000 -0,024 -0,154 0,878 
População Total (Milhões) -0,060 -0,708 -5,317 0,000 
Produção de Frutas e Legumes 0,000 0,914 6,621 0,000 
Taxa de Crescimento 
Populacional (1975-2004) 

-0,141 -0,020 -0,283 0,778 

% População Urbana 0,004 0,013 0,159 0,874 
Produção de mamão (1000 ton) -0,274 -6,070 -9,679 0,000 
Consumo de Mamão (1000 ton) 0,328 5,960 9,320 0,000 
R2 ajustado = 0,58 
F = 23,28 Sig: 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

2.2. Os Indicadores Sócio-Econômicos dos Principais Consumidores/Importadores de 

Mamão 
 

A Tabela 4 apresenta alguns indicadores sócio-econômicos dos maiores consumidor-

importadores mundiais de mamão referentes ao ano de 2004. Em relação ao IDH, temos os 

EUA com o melhor desempenho, seguido da Costa Rica, México e Cuba. Já em relação à 

produção mundial de frutos e legumes, a China aparece como a maior produtora de frutas e 

legumes do mundo, seguida da Índia, EUA, Brasil, México, Indonésia e Nigéria. 

 

3.3. Recomendações para a Inserção Brasileira no Mercado Internacional de Mamão 

 

O Programa Setorial Integrado de Promoção de Exportações de Frutas Brasileiras atua 

sobre todos os estágios da cadeia de comercialização, na tentativa de identificar os fatores 

críticos a serem superados para alcançar uma posição de destaque na exportação mundial de 

frutas tropicais. Pelo referido programa promocional, o Brasil apresentou-se ao mercado 

mundial para divulgar frutas tropicais visando à fixação de uma origem. Esta etapa piloto 

(setembro/98 e fevereiro/99) representou o primeiro estágio de um projeto cuja origem 

remonta ao início da década de 1990, e que consolidou estratégias, abrindo caminhos para a 



  

expansão de quantidades exportadoras e mercados, com resultados médios que ultrapassaram 

a barreira de 1.000% de aumento nas vendas (http://www.ibraf.org.br). 

O objetivo do projeto, além de fixação de uma origem, era de ampliar os níveis de 

articulação e informação comercial para formar consórcios de exportadores baseados em 

marca de origem e adequar os produtos e processos para exportação de frutas tropicais. O 

propósito mais relevante era posicionar o Brasil como um novo pólo fornecedor de frutas de 

qualidade, distribuindo informações nutricionais e formas de consumo das frutas brasileiras 

por meio da degustação. 

O IBRAF – Instituto Brasileiro de Frutas, utilizando programas promocionais escolheu 

como mercados alvo, para desenvolver ações de degustação, Inglaterra, França, Alemanha e 

Estados Unidos. As campanhas de divulgação foram referentes a quatro frutas tropicais: 

melão, manga, uva e mamão papaia. O marketing desenvolvido para os programas de 

degustação deu impacto positivo ao projeto, que promoveu sorteios e rendeu espaço nos 

meios de comunicação locais. 

 



Tabela 4. Indicadores sócio-econômicos dos principais consumidores mundiais de mamão. 2004 

País  IDH Índice 
Educacional 

PIB “per 
capita”(PPP 

US$) 

Esperança 
de vida 
(anos) 

Mortalidade 
infantil(1000 

nascidos vivos) 

Produção de 
Frutas e 
Legumes 
(1000 ton) 

População 
Total 

(milhões) 

Taxa de 
Crescimento 
Anual (1975-

2004) 

% 
População 
na Zona 
Urbana 

Brasil         0,79 0,88 8,195 68,70 35,00 43.773,98 183,90 1,80 83,70
China          

         

          
         

         
          

          
          

          
         

          
          

          

0,77 0,84 5,896 70,80 37,00 506.633,79 1308,0 2 1,20 39,50
República 
Democrática do 
Congo 

0,39 0,54 705,00 45,20 205,00 2.892,85 55,90 2,90 31,60

Costa Rica
 

0,84 0,87 9,48 78,60 10,00 4144,70 4,30 2,50 61,20
Cuba 0,83 0,93 n.d 76,90 8,00 7.071,93 11,20 0,70 75,70
Estados Unidos  

 
0,95 0,97 39,68 77,40 8,00 69.382,17 295,40 1,00 80,50 

Etiópia 0,37 0,40 756,00 42,00 169,00 1.615,80 75,60 2,70 15,70
Granada n.d 0,97 22,21 n.d n.d n.d 0,10 0,40 30,60
Índia 0,61 0,61 3,14 63,40 87,00 127.559,80 1.087,10 1,90 28,50
Indonésia 0,71 0,83 3,61 66,90 41,00 22.356,92 220,10 1,70 47,00
México 0,82 0,86 9,80 73,60 28,00 24.772,17 105,70 2,00 75,70
Nigéria 0,45 0,63 1,15 44,90 198,00 17.397,00 128,70 2,70 47,30
Peru 0,77 0,87 5,68 70,00 34,00 5.719,94 27,60 2,10 72,40
Samoa 0,78 0,90 5,61 69,50 24,00 45,37 0,20 0,70 22,30
Venezuela 0,78 0,87 6,04 73,90 21,00 3.762,99 26,30 2,50 93,00
Fonte: United Nations Development Programe, 2006



  

Esses países requerem certificados dos exportadores, que regulam diversas 

características da fruta, como limites máximos de resíduos tóxicos e coloração, dentre outros. 

Supervisionam todo o processo produtivo do plantio, às embalagens, interessando-se também 

pelo cumprimento das leis trabalhistas e o meio ambiente. 

A Embrapa e o Ministério da Agricultura, para se adequar à situação, em 1995, 

criaram o sistema de Produção Integrada de Frutas – PIF, que fornece orientação e suporte 

técnico aos agricultores gratuitamente. Após fazer parte do programa, o produtor pode 

adquirir o selo do PIF, reconhecido pelo Immetro. A maçã foi a primeira fruta brasileira a 

receber o selo de garantia, que comprovará que sua produção está de acordo com os padrões 

do mercado internacional. Atualmente outras treze frutas também recebem o selo, incluindo 

mamão. 

A maior parte dos países só compra frutas brasileiras que apresentam o selo do PIF. 

Depois da introdução do programa, a produção brasileira deslanchou. Hoje se entende tanto às 

exigências dos varejistas europeus (eurep gap) como aos do CODEX Alimentários, 

instituição americana que regula alimentos. 

No entanto, há críticas ao governo, pela ausência de incentivos financeiros, como 

subsídios a uma parcela da certificação para que produtores menores possam exportar, assim 

como também ajuda na divulgação da produção nacional no exterior. Além disso, a adoção de 

alguns procedimentos técnica pode promover o Brasil do 30 lugar no ranking dos 

exportadores, atrás da China e Índia, para o 10 lugar. 

Entre tais procedimentos pode-se destacar o planejamento da oferta de forma a atender 

a demanda. As tecnologias pós-colheita devem ser utilizadas. Campanhas agressivas de 

marketing visando à ampliação do mercado devem ser implementadas. Os custos de produção 

e comercialização devem ser competitivos aplicando corretamente a logística comercial. A 

qualidade depende, entre outras coisas, da qualificação da mão-de-obra para pôr em prática a 

tecnologia mais adequada e gerenciamento eficiente, tanto da mão-de-obra como da 

tecnologia posta em prática.  

Os passos a seguir na colheita devem considerar o treinamento adequado aos 

colhedores, seleção apropriada das frutas no referente à maturidade e qualidade, manuseio 

cuidadoso e proteção do produto contra o sol. 

Na pós-colheita, alguns problemas devem ser evitados, tais como: danos mecânicos, 

desordens fisiológicas, danos por micro-organismos e danos ocasionados por baixas 

temperaturas. Outros procedimentos que devem ser considerados para assegurar a qualidade 



  

de frutas durante o manuseio pós-colheita são: transporte, manuseio no destino, colheita e 

operações nas packing houses. 

A seqüência seguida no transporte inicia com a inspeção e limpeza dos veículos antes 

do carregamento; treinamento dos carregadores para o manuseio adequado e monitoramento 

permanente da temperatura. 

Os procedimentos de manuseio no destino referem-se, á checagem da qualidade do 

produto durante a recepção, a descarga rápida e segura para área apropriada de 

armazenamento; fazer o transporte do produto do atacado ao varejo sem perda de tempo e 

sempre na base do FIFO (first in /first out). Finalmente, as operações nas packing houses, 

levam em consideração a maturidade das frutas, qualidade e temperatura no momento de 

chegada; proporcionar treinamento adequado aos operadores para classificação das frutas, em 

termos de defeitos, cor e tamanho, embalagem e outras operações; efetuar sempre inspeção 

por meio de amostra aleatória o produto final embalado; monitorar permanentemente a 

temperatura local e das frutas; e permanecer em contacto permanente com os inspetores de 

qualidade na busca de identificar problemas e corrigi-los. 

 

2.3.1. Logística de Exportação Marítima1

 

A logística da exportação de frutas brasileiras, via marítima, pode ser visualizada na 

Tabela 5. 

O porto do Pecém-CE, é responsável por 47,8% do valor e 39,7% da quantidade de 

frutas exportadas pelo Brasil, seguido pelo porto de Santos-SP com 12,7% do valor e 21,6% 

da quantidade de frutas exportadas. Em terceiro lugar aparece o porto de Salvador-BA com 

9,8% do valor e 9,8% da quantidade exportada. Observa-se também que em Fortaleza, o porto 

do Mucuripe é responsável por 7,3% do valor e 2,3% da quantidade de frutas exportadas.  

Os portos cearenses (Pecém, localizado no município de São Gonçalo do Amarante, e 

Mucuripe, no município de Fortaleza) encontram-se na primeira e quarta colocação, 

respectivamente, entre os que mais exportam frutas para o exterior. Significando que os dois 

portos estão escoando 42% do volume total exportado pelo país. 

 

                                                 
1O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - SECRETARIA DE 
COMÉRCIO EXTERIOR-Departamento de Operações de Comércio Exterior - Coordenação-Geral de Logística, Regimes 
Aduaneiros, Crédito e Financiamento, disponibiliza em:  
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/logistica/logistica.pdf um documento sobre logística e transporte que 
esclarece sobre procedimentos a serem adotados pelos produtores quanto à distribuição da sua produção. 

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/logistica/logistica.pdf


  

 
Tabela 5. Saída de frutas por porto: quantidade (kg) e valor em US$, de jan. a set. 2006. 

Instalação Portuária Kg Líquido US$ Kg (%) US$ (%) 

Pecém-CE 177.295.140 183.087.566 39,7 47,8 

Santos-SP 96.368.694 48.737.796 21,6 12,7 

Salvador-BA 43.818.423 37.315.093 9,8 9,8 

Fortaleza-CE 10.498.374 28.082.824 2,3 7,3 

Itajaí-SC 37.917.966 20.565.959 8,5 5,4 

Natal-RN 42.132.927 20.518.410 9,4 5,4 

Suape-PE 12.888.464 12.958.866 2,9 3,4 

Paranaguá-PR 10.223.564 6.732.686 2,3 1,8 

Manaus-AM 3.411.320 6.477.034 0,8 1,7 

Belém-PA 1.481.179 5.254.638 0,3 1,4 

Sepetiba-RJ 924.100 4.122.231 0,2 1,1 

Rio Grande-RS 5.223.917 3.147.380 1,2 0,8 

Munguba-PA 584.216 2.126.394 0,1 0,6 

Imbituba-SC 2.421.306 1.384.824 0,5 0,4 

Rio de Janeiro-RJ 719.179 1.273.254 0,2 0,3 

São Francisco do Sul-SC 1.036.271 665.415 0,2 0,2 

Aratu-BA 31.752 147.700 0,0 0,0 

Vitória-ES 44.802 54.152 0,0 0,0 

Total Geral 447.021.614 382.652.222 100 100 

Fonte: SECEX/Cearaportos. 
 

O volume crescente de carga escoado pelo porto do Pecém-CE deve-se a que é um dos 

terminais que contam com menos tempo de trânsito para os Estados Unidos (sete dias) e para 

a Europa (oito dias). Dos terminais de Santos-SP e Suape-PE, o tempo de trânsito seria bem 

maior. 

Por se tratar de produtos perecíveis, as frutas precisam ficar em contêineres 

refrigerados. No porto do Pecém-CE, a capacidade instalada de toneladas frigoríficas é de 

528. O terminal embarca até 400 contêineres, que precisam desse tipo de refrigeração. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises descritivas realizadas neste estudo mostraram que o Brasil é fortemente 

competitivo no mercado mundial de mamão. As exportações brasileiras acompanham a 



  

tendência mundial de crescimento, porém os preços recebidos pelos exportadores brasileiros 

estão caindo e podem cair ainda mais dado que a produção mundial tem crescido a taxas 

superiores ao consumo de mamão.  

A inserção e permanência no competitivo mercado de frutas requerem dos países 

exportadores a adoção de estratégias. Algumas recomendações neste sentido são: 

• Aumento da produção com qualidade exportável; 

• Defesa comercial -- apoio ao exportador em processos de defesa comercial; 

• Acompanhamento, divulgação e combate às barreiras tarifárias enfrentadas por 

produtos brasileiros no exterior; 

• Estímulo à criação de subsidiárias comerciais e/ou industriais de empresas 

brasileiras no exterior; 

• Desburocratização das exportações; 

• Redução dos custos financeiros; 

• Redução dos custos de logística e de infra-estrutura em geral ; 

• Redução dos custos tributários; 

• Difusão da cultura exportadora para aumento da base de empresas e de novos 

produtos de exportação; 

• Apoio à formação e ampliação de consórcios de pequenas e médias empresas 

voltadas para exportação. 

No caso específico do mamão, deve-se investir em campanhas publicitárias dado que 

esta fruta apresenta um marketing muito fraco, com baixa divulgação de suas características 

organolépticas ou propriedades vitamínico-minerais, entre outras, tanto no mercado interno 

como no externo. 

Outros pontos de extrema importância para os produtores cearenses são: 

• A obtenção do selo PIF, inexistente entre os produtores de mamão do Brasil. A 

ausência desta certificação pode comprometer seriamente a inserção destas frutas no 

mercado internacional; 

• O desenvolvimento de uma infra-estrutura de transporte, principalmente aérea, que 

possibilite um transporte rápido até o local de destino das frutas; 

• A qualificação da mão de obra; 

• A criação de cooperativas e associações. 
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