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Cooperativismo 

no Brasil e 

o Sistema Unimed



▪ Colônias de imigrantes europeus 
no início do século XIX

▪ 1876: Decreto nº 6.186 institui a 
Companhia Cooperativa de 
Consumo, em Petrópolis (RJ

▪ 1889: Sociedade Cooperativa 
Econômica dos Funcionários 
Públicos de Ouro Preto (MG)

▪ 1902: Sociedade Cooperativa 
Caixa de Economia e Empréstimos 
de Nova Petrópolis (RS)

Padre Amstad,
cooperativa de 

Nova Petrópolis e 
carro da Itambé

Origens do cooperativismo no Brasil



Um grupo de 23 médicos, filiados ao Sindicato dos 

Médicos de Santos, no litoral de São Paulo, e 

insatisfeitos com a crescente mercantilização do 

setor de saúde, buscou um modelo que resgatasse 

a ética e o papel social da medicina, garantindo 

a prática liberal da profissão e a qualidade do 

atendimento.

Há 55 anos, em 18 de dezembro de 

1967, foi fundada a Unimed – União 

dos Médicos, a primeira cooperativa 

do que viria a ser conhecido como o 

Sistema Unimed.

A origem do Sistema Unimed



O exemplo de sucesso da Unimed rapidamente se espalhou por todo o 

país: uma década após a fundação da primeira cooperativa médica, já 

existiam 60 Unimeds em todo o Brasil.



▪ Edmundo Castilho (1929 – 2016) 

foi o idealizador e um dos 

fundadores do Sistema Unimed

▪ Ginecologista obstetra, foi um 

grande articulador na formatação da 

Unimed e um grande visionário ao 

criar as empresas que o compõem

▪ No ano de 1996, participou da 

fundação da International Health 

Co-operative Organisation (IHCO)



1967 – Criação da Unimed – União dos Médicos, que viria a ser conhecida como Unimed Santos

1971 – Fundação da primeira Federação Unimed, no Estado de São Paulo, onde já existiam 13 Singulares

1974 – Primeira Convenção Nacional Unimed, o maior evento 

do Sistema Unimed

1975 – Criação da Confederação Nacional das Cooperativas 

Médicas – Unimed do Brasil

1989 – Criação da Unimed Participações e da Seguros Unimed

1992 - Primeira vitória no Top of Mind, maior prêmio de lembrança 

de marca do País, na categoria Plano de Saúde. 

O Sistema já recebeu a premiação 28 vezes

1994 – Publicação da primeira edição da Constituição Nacional Unimed

Marcos da nossa história



1995 - A Unimed se filia à Aliança Cooperativista Internacional (ACI)

1995 - Criação da Fundação Unimed, que tem  como finalidade o 

desenvolvimento e a manutenção de serviços educacionais nas áreas 

de saúde, gestão e cooperativismo

1998 – Criação da Central Nacional Unimed

2016 - A Faculdade Unimed é credenciada pelo Ministério da Educação 

como Instituição de Ensino Superior

2017 – Unimed reconhecida como marca de alto renome pelo Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

2021 – Eleição da atual Diretoria Executiva

2022 – Lançamento do novo posicionamento da marca Unimed

Marcos da nossa história





Sistema Unimed 

em números
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O cooperativismo nos une há 

55 anos. Por meio dele, 

chegamos até aqui: o maior 

sistema de cooperativas de 

saúde do mundo e o maior 

sistema privado de 

assistência à saúde do Brasil



341
cooperativas 

médicas

90%
do território 

nacional
38%

de participação

no mercado

19 milhões
de beneficiários

O SISTEMA UNIMED CONTRIBUI PARA

INTERIORIZAR A MEDICINA DE QUALIDADE NO BRASIL

118 mil
médicos

cooperados

136 mil
empregos 

diretos

Mais de 4 milhões 

46%
de participação no 

segmento de planos 

individuais e familiares

deles em planos individuais 

e familiares

Fontes: Unimed do Brasil, Panorama Saúde em Números, junho/2022; Atuarial, custo assistencial estimado para 2021 e Balanço Social Consolidado 2021, ano-base 

2020. ANS, Índice de Desempenho da Saúde Suplementar 2021, ano-base 2020.

R$73,6 bilhões
transferidos a médicos e

serviços de saúde por ano

57
do total de 
65 operadoras 
com nota máxima 
no IDSS 2021



Oferta ampla de serviços, em diversas frentes



A verticalização do Sistema Unimed é 

uma realidade e tem contribuído 

significativamente com a 

sustentabilidade do nosso negócio. 

▪ Maior integração e foco nas 

necessidades dos clientes 

▪ Melhor organização interna

▪ Redução de custos e aumento do 

poder de negociação

▪ Atendimento aos interesses dos beneficiários

Desenvolvimento na prestação de serviços

R$1,5 bilhão 
investidos para abertura 
e ampliação de hospitais 
durante a pandemia

11

5

20

28

86

150
hospitais e hospitais-dia 

na rede própria 

12.283
leitos próprios

2.494
hospitais e hospitais-dia

credenciados

117.154
leitos credenciados

Maior rede hospitalar 
da saúde suplementar

Fontes: Unimed do Brasil, Panorama Saúde em Números, junho/2022 e Catálogo de Serviços Próprios 2021.



Atuação Político-Institucional
Integração e interlocução do Sistema Unimed com os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário:

▪ Melhores condições para o trabalho do médico cooperado e colaboradores

▪ Defesa de interesses das cooperativas

▪ Contribuição pela efetividade e coerência para o debate público no âmbito do 

Congresso Nacional, uma das instâncias responsáveis pela definição do marco 

jurídico-institucional regulador das relações cooperativistas

▪ Ação junto ao Poder Executivo para promover um canal de comunicação com 

representantes de diversas pastas setoriais ligadas ao cooperativismo

▪ Aproximação estratégica com entidades representativas da categoria

▪ Encaminhamentos de demandas do cooperativismo de trabalho médico

Pautas defendidas:



Nossos objetivos 

primordiais são:

CONSOLIDAR A 

LIDERANÇA DA 

UNIMED NO SETOR 

E ENTREGAR MAIS 

VALOR PARA OS 

CLIENTES E OS 

COOPERADOS.
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Alguns reconhecimentos

TOP OF MIND, HÁ TRÊS DÉCADAS CONSECUTIVAS 
Marca mais  lembrada pela população brasileira na categoria Plano de Saúde

MARCAS DE CONFIANÇA 2021
A Unimed é a marca de assistência médica mais confiável, segundo a pesquisa 
Marcas de Confiança, realizada pela Revista Seleções, com o Datafolha

PRÊMIO INDEED 
A Unimed conquistou a 4ª posição entre as 25 Melhores Empresas 
para Trabalhar no Brasil

VALOR 1.000 
O jornal Valor Econômico divulgou, no anuário Valor 1000, o ranking com os 50 
maiores planos de saúde do país. O levantamento tem a presença de 32 Unimeds.



ACI CONSAGRA UNIMED NA LIDERANÇA

GLOBAL DO COOPERATIVISMO DE SAÚDE

A Unimed foi reconhecida como 

liderança global do cooperativismo 

de  saúde na 10ª edição do World 

Cooperative Monitor (WCM), 

publicada em 2021.

Representante brasileira mais bem 

posicionada em ambas as listas. 

Os dados analisados são referentes ao ano fiscal 2019

• 1º lugar no Top 10 Cooperativas do Setor 
Educação, Saúde e Assistência Social por 
faturamento

• 1º lugar no Top 10 Cooperativas do Setor 
Educação, Saúde e Assistência  Social por 
faturamento/PIB per capita

• Top 300 Maiores Cooperativas por 
Faturamento (28ª posição)

• Top 300 Maiores Cooperativas por 
Faturamento/PIB per capita (4ª posição)



Responsabilidade social



Fonte: Balanço Social Unimed anos-base 2020-2021.
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R$156 milhões
Investidos em projetos de 

responsabilidade social pelas 

cooperativas

▪ Esportes, cultura e lazer 

▪ Saúde

▪ Ações sociais e de filantropia:

educação e capacitação

NOSSAS COOPERATIVAS CONTRIBUEM 

DIRETAMENTE PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DAS COMUNIDADES 

EM QUE ESTAMOS PRESENTES

Signatária do Pacto Global da ONU
Diretrizes ESG no Mapa Estratégico
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AÇÕES DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

+550 iniciativas para adequação e/ou 
expansão das estruturas de atendimento 

Construção de 12 hospitais de 

campanha em 7 estados

Contratação de 13 mil novos profissionais, 

entre médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e de área administrativa

Fontes: área de Serviços Próprios da Unimed do Brasil. Levantamento com 119 Unimeds representando 12.244.628 clientes

Cuidados com a saúde dos clientes

Aumento de 58% na oferta de leitos de 

UTI em hospitais próprios em 12 meses

Compra de equipamentos, medicamentos e 

investimentos em pesquisas clínicas

Expansão da telessaúde
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Parcerias locais com o SUS

Movimento Saúde e Ação, dos Institutos Unimed: 

captação de R$ 4,1 milhões, beneficiando

45 instituições e mais de 22 mil famílias

Fonte: levantamento com 119 Unimeds, representando 12.244.628 clientes

AÇÕES DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Colaboração com a sociedade

Ações de responsabilidade social voltadas 

para combate à fome, distribuição de kits 

de proteção individual, apoio psicológico, 

tanto para a comunidade quanto para 

profissionais da linha de frente
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