
“São muitas as pessoas que, por 
alguma razão, planejam, planejam, 
planejam por anos e nunca partem. 

Procuram aperfeiçoar cada vez mais o 
plano, a viagem, aguardando o 

momento apropriado. Certamente, as 
âncoras imaginárias acabam 

prendendo muita gente, e isso faz 
com que seus projetos nunca sejam 

realizados”. (Amyr Klink) 



CONCEITO  
 
Cooperativismo é uma doutrina, um sistema, 
um movimento ou, simplesmente, uma 
atividade que considera as cooperativas como 
forma ideal de organização baseado na 
economia solidária, democracia, participação, 
direitos e deveres iguais para todos, sem 
discriminação de qualquer natureza, para todos 
os sócios. 
 

 

COOPERATIVISMO 



1º - Adesão Voluntária e Livre 
 

“As cooperativas são organizações voluntárias, 
abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus 
serviços e assumir as responsabilidades como 
associados, sem discriminações raciais, políticas, 
religiosas e de orientação sexual.” 
 

PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO 

(Os princípios básicos do cooperativismo criados em 1844,  

reescritos pela ACI – Aliança Cooperativa Internacional em 1937-Paris, 

1966-Viena, 1995-Manchester) 



2º - Gestão democrática pelos membros 
 
As cooperativas são organizações democráticas 
controladas pelos seus membros, que participam 
ativamente na formulação das suas políticas e na 
tomada de decisões. 
  
Em todas as cooperativas os sócios têm direitos 
iguais de voto, em face do princípio universal “um 
membro, um voto”.  

PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO 



3º - Participação Econômica dos Membros 
 

 

-Os membros contribuem igualmente para o capital das 

suas cooperativas e o controle é feito democraticamente. 
 

-O resultado operacional é rateado proporcionalmente à 

participação de cada cooperado na dinâmica econômica 

da cooperativa. 

  

- É a Assembleia Geral dos sócios quem determina a 

destinação das sobras, sempre em conformidade com a 

legislação cooperativista. 
 

PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO 



4º - Autonomia e Independência 
 

- As cooperativas são organizações autônomas, 

de apoio mútuo, controladas pelos seus 

membros: autogestão. 

 

- São os cooperados que decidem sobre suas 

atividades, definem sua missão, objetivos e 

metas, sem interferência governamental ou de 

qualquer outro agente não pertencente ao 

quadro social. 

PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO 



5º - Educação, Formação e 
Informação 
 
- As cooperativas promovem a educação, formação e a 
informação dos seus membros, dos representantes e 
dirigentes eleitos e dos colaboradores de forma que todos 
possam contribuir, eficazmente, para o seu 
desenvolvimento.  
 

- As cooperativas informam o público em geral, sobre a 
natureza e as vantagens da cooperação. 

PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO 



6º - Intercooperação 
 
As cooperativas servem de forma mais eficaz aos 
seus membros e dão mais força ao movimento 
cooperativo, trabalhando em conjunto, por meio 
das estruturas locais, regionais, nacionais e 
internacionais.  

PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO 



7º - Interesse pela Comunidade 
 

As cooperativas trabalham para o 
desenvolvimento sustentado das suas 
comunidades por meio de políticas 
aprovadas pelos membros.  

PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO 



 

1º - Adesão Voluntária Livre 

2º - Gestão Democrática pelos Membros         

3º - Participação Econômica dos Membros  

4º - Autonomia e Independência 

5º - Educação, Formação e Informação 

6º - Intercooperação 

7º - Interesse pela Comunidade 

PRINCÍPIOS DOS COOPERATIVISMO 



VISITANDO A 
LEGISLAÇÃO QUE 

REGULA AS 
COOPERATIVAS: 

Lei 5.764 de 1971 
 
 



A Lei 5.764/71 revela... 

Art. 4º, I: As cooperativas são sociedades 
de pessoas, com forma e natureza 

jurídica próprias, de natureza civil, [...], 
distinguindo-se das demais sociedades 

pelas seguintes características: I – 
adesão voluntária, com número 
ilimitado de associados, salvo 

impossibilidade técnica de prestação de 
serviços. 

 



A Lei 5.764/71 revela... 

Art. 29: O ingresso nas cooperativas 
é livre a todos que desejarem 

utilizar os serviços prestados pela 
sociedade, desde que adiram aos 
propósitos sociais e preencham as 

condições estabelecidas no 
estatuto, ressalvado o disposto no 

artigo 4º, I, desta Lei. 
 



A Lei 5.764/71 revela... 

Art. 90: Qualquer que seja o 
tipo de cooperativa, não 

existe vínculo empregatício 
entre ela e seus associados. 

 



CONHECENDO O 
ESTATUTO SOCIAL DA 
UNIMED VARGINHA 

(Art. 21 da Lei 5.764/71) 
 
 



 
 

- Denominação, Sede e Área de ação 

- Direitos e Deveres dos associados 

- Demissão, Eliminação e Exclusão 

- Regras Gerais sobre Capital Social 

- Assembleias Gerais: AGO e AGE 

- Conselhos: Administração, Fiscal e Técnico 

ético e Diretoria Executiva 

- Balanço, Sobras, Perdas e Fundos 

O Estatuto Social define, entre 
outras coisas... 



 

A área de ação da Unimed Varginha, 

para efeito de admissão de 

cooperados, engloba: Varginha, 

Campanha, São Gonçalo do 

Sapucaí, Elói Mendes, Monsenhor 

Paulo, Boa Esperança e 

Cordislândia. 

Da Área de Ação... 



 

 

a) Frequentar as assembleias gerais, decidindo pelo voto os assuntos 
de interesse da sociedade. 

b) Votar e ser votado para cargos administrativos, fiscais ou outras 
funções. 

c) Participar das atividades econômicas, sociais e educativas. 
d) Ser consumidor e usuário dos serviços oferecidos pela cooperativa. 
e) Receber retorno das sobras de capital (proporcional à produção) 
f) Examinar os livros oficiais da empresa e solicitar esclarecimentos 

aos dirigentes, conselheiros e funcionários. 
g) Convocar assembleia extraordinária, caso necessário, conforme 

estabelecido no estatuto. 
h) Obter, antes da realização da Assembleia: balanços financeiros, 

demonstrativos administrativos e relatórios. 
i) Retirar seu capital ao sair da sociedade, de acordo com o 

estabelecido no estatuto. 

Dos Direitos... 



 
 

a) Respeitar as deliberações das assembleias gerais, as 
quais representam a vontade da maioria. 

b) Pagar/integralizar o capital social ao ingressar na 
cooperativa. 

c) Colaborar no planejamento, funcionamento, avaliação 
e fiscalização das atividades. 

d) Debater ideias e decidir (pelo voto) os objetivos, 
metas e interesses da cooperativa. 

e) Denunciar, sempre, os procedimentos indevidos. 
f) Pagar sua parte, caso ocorram prejuízos financeiros. 
g) Buscar capacitação profissional para o desempenho 

de suas atividades. 

Dos Deveres... 



 
 

a) Normalmente são convocadas pelo Diretor Presidente. 
Excepcionalmente, por 20% dos cooperados em condição de 
votar ou, ainda, pelo Conselho Fiscal. 

b) O quorum mínimo para a instalação de uma AG é de 10 (dez) 
cooperados, em terceira convocação (art. 26, III, Est. Social). 

c) Os ocupantes de cargos sociais e os cooperados não podem 
votar em AG nas decisões relativas a seus interesses pessoais, 
mas podem participar dos debates. 

d) As deliberações das AG apenas podem versar sobre assuntos 
constantes do Edital de Convocação. 

e) As deliberações das AG serão tomadas por maioria dos votos dos 
presentes com direito a voto (1 cooperado = 1 voto). 

f) Não será permitida a representação por meio de procuração. 
 

Das Assembleias Gerais... 



 
 

 A “AGO”, normalmente ocorre no primeiro trimestre 
do ano e delibera sobre: 

 
• prestação de contas do exercício anterior, 

apresentação do relatório de gestão, bem 
como do parecer do Conselho Fiscal; 

• destinação das sobras ou perdas (rateios); 
• eleger e destituir os ocupantes dos cargos 

sociais; 
• fixar honorários dos diretores e conselheiros; 
• outros assuntos de relevo para a Cooperativa. 
 
 

Assembleia Geral Ordinária 



 
 

 A “AGE” pode ocorrer em qualquer 
época (sempre que necessário) e tem 
poderes para deliberar sobre qualquer 
assunto de interesse da Cooperativa e 

que conste do respectivo Edital de 
Convocação. 

 
 

Assembleia Geral Extraordinária 



 
 

 - é formado por 09 membros, sendo: 5 vogais + 4 
diretores executivos; 

 
 

Dos Conselhos... 

1 – De Administração... 

 
 

 - mandato de 03 (três) anos; 
 
 

 
 

 - reúne-se, ordinariamente, 01 (uma) vez por mês e, 
extraordinariamente, quando necessário; 

 
 

 
 

 - excetuando-se a AG, é o órgão máximo da Cooperativa 
e tem poderes para deliberar sobre o funcionamento 
geral da empresa, resguardados os limites legais e da 
própria AG. 

 
 



 
 

 - é formado por 06 membros, sendo: 03 efetivos + 03 
suplentes; 

 
 

Dos Conselhos... 

2 – Fiscal 

 
 

 - mandato de 01 (um) ano; 
 
 

 
 

 - reúne-se, ordinariamente, 01 (uma) vez por mês e, 
extraordinariamente, quando necessário; 

 
 

 
 

 - exerce os poderes de fiscalização sobre as operações e 
atividades gerais da Cooperativa. 

 
 



 
 

 - é formado por 06 membros, sendo: 03 efetivos + 03 
suplentes; 

 
 

Dos Conselhos... 

3 – Técnico e Disciplinar 

 
 

 - mandato de 03 (três) anos; 
 
 

 
 

 - reúne-se quando solicitado pelo Conselho de 
Administração, pela AG ou pela maioria dos seus 
membros; 

 
 
 

 
 

  
 - verifica se estão sendo cumpridas, pelos cooperados, as 

normas estatutárias/regimentares, éticas, bem como 
disciplina os serviços gerais da Cooperativa. 

 
 



 
 

 - Diretor Presidente 
 
 

Da Diretoria Executiva... 

É formada... 

 
 

 - Diretor de Mercado 
 
 

 
 

 - Diretor Administrativo e Financeiro 
 

 
 

 
 

  

 - Diretor de Provimento de Saúde 
 
 



Do Capital Social 

Art. 18 e ss. do Estatuto Social 

 

 - o cooperado obriga-se a pagar no mínimo o capital 
social de R$ 26.884,09 – valor atual definido em AGO; 

 

 
 
 

 

  
 

 
 

  
 - tal integralização pode se dar de uma única vez ou 

parceladamente; 
 
 - as quotas são indivisíveis, intransferíveis a não 

cooperados e não poderão ser negociadas de nenhum 
modo, nem alienadas, nem dadas em garantia [...]. 

 
 



QUANTO AO 
ATENDIMENTO AO 

CLIENTE 
Previsões do Regimento Interno 

 
 



 
 

 - não solicitar ao cliente complementação de honorários 
médicos, ou qualquer benefício financeiro; 

 
 

O Médico se obriga a... 

 
 

 - não discriminar o atendimento aos clientes, salvo 
quanto a horário que poderá ser diferenciado entre os 
clientes Unimed e os particulares; 

 

 
 
 

 
 

  
 - denunciar à Cooperativa, irregularidades na 

documentação ou situações que envolvam utilizam 
indevida do plano; 

 
 (Obs.: Concessões/acordos feitos pelo médico em favor do cliente 

isentam a UNIMED de responsabilidade). 

 
 
 

 
 

  
  

 
 



A MARCA: 
UNIMED 

 
 



1967 – Fundação da primeira Unimed 

Edmundo Castilho e mais 22 médicos fundam, no dia 18 de 

dezembro, a União dos Médicos – Unimed, na cidade de 

Santos (SP), com base nos princípios do cooperativismo.  

Fotos da inauguração da Unimed Santos 



Sistema Unimed 
Presente em 83%  

dos Municípios Brasileiros 

Fonte: Cadastro Geral de Unimeds – Unimed do Brasil 

18 milhões 

de clientes 
 

113 mil  

cooperados 
 

 

110 

Hospitais 

próprios 

  

69 mil 

empregos 

diretos* 

360 

Cooperativas 



Fonte:  Site Unimed do Brasil 

R$ 23,5 

bilhões 

R$ 29,4 bilhões 

Retorno aproximado 

aos cooperados e prestadores 

de serviço: 

Geração anual de receita com 

a operação de planos de saúde  

para as cooperativas Unimed: 

80 % 



Grande Porte 
100.001 a 200.000 usuários 

 

36 Unimeds 
10% 

Pequeno Porte*  
Até 20.000 usuários 

 

205 Unimeds 
57% 

Médio Porte 
20.001 a 100.000 usuários 

 

119 Unimeds 
33% 

Distribuição das Unimeds no Brasil, por porte 

* Incluindo Federações e Singulares Prestadoras 



Distribuição das Unimeds no Brasil, por Clientes 

Total Unimed Brasil – Maio/ 2013 –   mais de 18 milhões de usuários 

clientes 

795.362 

(5%) 

Norte  

16 Unimeds 4% 

clientes 

956.038 

(6%) 

C.Oeste 

33 Unimeds 9% 

clientes  

1.616.323 

(9%) 

Nordeste  

72 Unimeds 19% 

Clientes 

10.366.257 

(59%) 

Sudeste 

165 Unimeds 48% 

clientes 

3.736.363 

(21%) 

Sul 

74 Unimeds 20% 



Valor da marca Unimed 

A consultoria Brand-Finance avaliou o valor 

da marca Unimed em  

R$ 3,228 bilhões 

Segundo o ranking da companhia, a 
Unimed está entre as 40 marcas mais 

valiosas do país.  



Por 19 anos consecutivos a  Unimed é a marca Top of 
Mind em Planos de Saúde, de acordo com pesquisa 

nacional do Instituto Datafolha 
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Unimed Amil Sul América

Universo: população brasileira com 16 anos ou mais.  

Amostra: representativa desse universo, constituída por cerca de 5.228 entrevistas em todo 

Brasil, distribuídas em cerca de 160 municípios.  

(Evolutivo últimos 9 anos - em %) 



ALGUMAS AÇÕES CONSCIENTES... 

E QUE FAZEM A DIFERENÇA... 

1) Participe das assembleias gerais e dos seus debates 

constantes da ordem do dia. 

2) Leia e entenda os informativos enviados pela Cooperativa: 

cartas, relatórios, comunicados, projetos etc. 

3) Ficou em dúvida, entre em contato com a Cooperativa: 

agende um horário, converse com os dirigentes/gerentes antes 

de qualquer conclusão. 

4) Participe dos eventos promovidos pela Cooperativa: 

reuniões, workshops, cursos, palestras, festividades, enfim, 

interaja com os demais cooperados. 

5) Conheça o Estatuto Social e o Regimento Interno da 

Cooperativa: não engavete-os. 

6) Quando possível, candidate-se para os cargos sociais, assuma 

postos na cooperativa, participe diretamente da 

administração. 

 

 



www.pazcury.com.br – (31) 
9301.0950 
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“Qualquer cooperativa é uma 
instituição social, admitida ou 
credibilizada pela sociedade 
para cumprir determinados 

papéis. Se não os cumpre não 
há razão de existir”. 

(Autor desconhecido) 


