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O que vamos ver: 



Robert Owen, 
o “pai da cooperação” 

considerado um dos fundadores
do cooperativismo.

proprietário e diretor de
importantes indústrias escocesas
de fiação, foi capaz de provar
que um toque humanista, de
fato, motiva os trabalhadores.





• Adesão aberta de novos membros na 
mesma base de igualdade dos 
membros antigos.

• Juros limitados ou fixados sobre o 
capital subscrito.

• Distribuição de parte do excedente 
proporcional às compras.

• Vendas à vista, sem crediário.

• Vendas só de produtos puros, não 
adulterados.

• Neutralidade política religiosa.

Princípios 
originais do 
cooperativismo 



• Adesão voluntária e livre

• Gestão democrática

• Participação econômica dos membros

• Autonomia e independência

• Educação, formação e informação

• Intercooperação

• Interesse pela comunidade

Princípios 
atuais do 
cooperativismo 



Não existe paraíso social 
construído sobre ruína econômica. 
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O que é uma cooperativa?

Cooperativa é uma associação autônoma de 
pessoas que se unem, voluntariamente, para 
satisfazer aspirações e necessidades 
econômicas, sociais e culturais comuns, por 
meio de uma empresa de propriedade coletiva 
e democraticamente gerida.





Os números do 
cooperativismo* 

*Fonte: anuário do cooperativismo brasileiro 























O cooperativismo 
e a Saúde 
Suplementar





• Ditadura

• Fusão da previdência social 

e assistência à saúde (INPS).

• Surgimento da medicina de grupo. 

• Engajamento da AMB na formulação 

do Plano Nacional de Saúde.

• Organização das cooperativas 

médicas, como resposta ao 

rearranjo do mercado de trabalho 

médico.



• Defesa da prática médica liberal 
baseada no consultório particular.

• Proposta de ‘desintermediar’ o 
acesso à assistência médica -
organização dos profissionais para 
atendimento direto aos clientes.

• Ênfase na relação médico-paciente 
e na afirmação de uma medicina 
ética, de mais qualidade.

• Disseminação das cooperativas por 
São Paulo e, a seguir, pelo Brasil.



• População mais informada e 
exigente (‘consumerismo’).

• Incorporação vertiginosa de novas 
tecnologias, não refletida nas 
coberturas restritivas dos planos.

• Aumento dos custos assistenciais e
de operação, frente à limitação do 
financiamento.

• Conflitos entre os agentes do setor.

• Crescimento das demandas 
assistenciais levadas ao Judiciário.

• Reputação negativa das 
operadoras. 



• Produtos cada vez mais 
parecidos.

• Exigência de cobertura mínima e 
regras de contratação favoráveis 
aos consumidores.

• Ampliações sucessivas no rol de 
coberturas.

• Regras para acesso e permanência 
das operadoras no mercado.

• Autorização de funcionamento, 
registro de produtos, sanções e 
regimes de intervenção.

• Garantias financeiras e de 
solvência.

• Envio de informações ao órgão 
regulador.

• Novos custos regulatórios.
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