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Agora você poderá fazer parte da maior 
cooperativa médica de saúde do mundo!

Este ano a Unimed completa 52 anos.

Ela foi criada em 1967 na cidade de Santos/SP e, rapidamente, o 
modelo espalhou-se por todo o país.

Hoje, somos 115 mil médicos cooperados, representando 23% dos 
médicos no Brasil.

Somos a maior cooperativa
médica de saúde do mundo



Unimed na visão dos médicos cooperados 

60% asseguram que Unimed é a marca com maior 
contribuição na remuneração do médico brasileiro. 

Fonte: Unimed Brasil – Panorama Saúde em Números/Data Folha

Por considerarem o plano mais importante, 81%
dos médicos não abririam mão da Unimed de jeito 
nenhum.



FORMAÇÃO MÉDICA
MUDANÇAS EM CURSO



Escola de medicina no mundo





Nova geração de profissionais no mercado



Expectativa profissional da nova geração de médico



Como cumprir 
com a missão do 

cooperativismo 
médico de gerar 
trabalho e renda 

ao médico 
cooperado?



A cooperativa 
nasce no 

cooperado, mas 
se completa no 

cliente.



COOPERATIVISMO



O Cooperativismo

Não existe cooperativismo sem o compartilhamento de ideias. Ser cooperativista é acreditar que ninguém perde 
quando todo mundo ganha, é buscar benefícios próprios enquanto contribui para o todo, é se basear em valores de 
solidariedade, responsabilidade, democracia e igualdade. O cooperativismo tem um jeito único de trabalhar.

Os conceitos que dão identidade ao cooperativismo são:

COOPERAÇÃO: O cooperativismo substitui a relação emprego-salário pela relação trabalho-renda. Em uma 
cooperativa, o que tem mais valor são as pessoas e quem dita as regras é o grupo. Todos constroem e ganham 
juntos.

TRANSFORMAÇÃO: Ser cooperativista é querer impactar não só a própria realidade, mas também a da comunidade 
e a do mundo. É espalhar sonhos e mostrar que é possível alcançá-los sem deixar ninguém para trás.

EQUILÍBRIO: Ser cooperativista é acreditar que é possível colocar do mesmo lado o que à primeira vista parece ser 
oposto: o econômico e o social, o individual e o coletivo, a produtividade e a sustentabilidade.



Cooperativismo no mundo 

Fonte: International Co-operative Alliance

• 3 milhões de cooperativas

• 100 países

• 280 milhões de empregados  (10% da população empregada)

• 1 a cada 6 pessoas são associadas a uma cooperativa

• Se as 300 maiores cooperativas do mundo fossem um país, seriam a 8ª economia do mundo



Cooperativismo no Brasil 

• 6.655 Cooperativas

• 13 Ramos de atividades

• 13,2 milhões de associados

• Cerca de 376 mil empregos formais

• O segmento exportou, em 2017, mais de U$ 6 bilhões de dólares a partir de relações 

comerciais junto a 147 países 

Fonte: Aliança Brasileira de Cooperativas (OCB)



Cooperativismo: Evolução alicerçada na legislação

• Medida Provisória nº 1.715, de 3 de setembro de 1998, criando o Sescoop para viabilizar a

Autogestão do Cooperativismo Brasileiro

O cooperativismo brasileiro, a partir da criação da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), vem conquistando 
espaço no cenário nacional por meio da atuação junto ao poder Legislativo. Sobretudo com o trabalho realizado com 
a Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop). 

• Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, em vigor, que define a Política Nacional de Cooperativismo,

institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências

• Decreto 3.017, de 6 de abril de 1999, que aprova o Regimento do

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop)



SISTEMA UNIMED



O rápido sucesso da Unimed 
Santos incentivou o surgimento 
de diversas cooperativas 
médicas, inicialmente no interior 
de São Paulo, depois por todo 
território nacional.

empregos diretos.
100 MIL

de participação no 
mercado nacional de 
planos de saúde.

37% 

proporção de médicos 
no Brasil.

23% 

R$ 64,9BI

de faturamento.

PROPAGANDO SEUS GRANDES 
DIFERENCIAIS:
CAPILARIDADE E
INTEGRAÇÃO
PELO INTERCÂMBIO 119 hospitais próprios

2.506 hospitais credenciados

18milhões de beneficiários

115 MIL médicos 
cooperados



Sistema Cooperativo Unimed

UNIMED 
SAÚDE E 
ODONTO 

S/A

UNIMED 
CORRETORA

LTDA

UNIMED 
ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS LTDA

INVESTCOOP

FACULDADE
UNIMED

FUNDAÇÃO
UNIMED 



FORÇA E ESSÊNCIA COOPERATIVISTA 

17,3 bilhões de transações 
financeiras relacionadas

6,6 milhões de 
beneficiários atendidos

40 milhões de 
CONSULTAS 

R$ 4,9 bilhões

117 bilhões 
de SADT

R$ 3,5 bilhões

132 milhões 
de taxas e 
diárias

R$ 3,2 bilhões

410 milhões de 
medicamentos R$ 3 bilhões

Intercâmbio
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