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A história da Unimed comove e inspira. Para aqueles que a vivenciam no dia-a-
dia, vê-la recontada por alguns de seus principais protagonistas equivale a reviver 
– por meio deles – uma trajetória que merece ser divulgada e valorizada.

São quatro décadas de memórias que, consolidadas nesta publicação, traçam 
o perfil daquela que nasceu como uma pequena cooperativa de médicos em Santos 
e viria a se tornar a maior e mais bem-sucedida experiência do cooperativismo 
médico mundial. 

Desde sua criação, a Unimed cumpre papel fundamental na estrutura suple-
mentar de saúde – papel esse claro e reconhecido com a liderança nacional no 
setor. Mas essa não é sua única face. A Unimed também é uma agente social das 
mais ativas, sinônimo cada vez mais eloqüente de organização engajada e social-
mente compromissada com o país.  

A relevância dos inúmeros papéis que representa, todos eles centrados no 
conceito da dignidade daqueles que dela dependem de alguma forma, faz da 
Unimed uma marca ímpar e, como tal, construída por milhões de clientes, coo-
perados e colaboradores. 

Essa trajetória riquíssima está contada nesta publicação especial, que come-
mora seus 40 anos de existência. Aqui estão depoimentos e relatos de algumas das 
personalidades que reconhecidamente se envolveram e participaram de forma 
muito intensa dessa construção.

O empenho da Unimed do Brasil, da Fundação Unimed e do Museu da Pessoa 
em consolidar este livro – e com ele concluir a fase comemorativa dos 40 anos 
– deve ser compreendido como uma reverência ao patrimônio de credibilidade 
erigido em torno da marca. Um verdadeiro marco referencial a partir do qual se 
projeta o futuro da Unimed. 

Celso Corrêa de Barros
Presidente da Unimed do Brasil

Apresentação





O Projeto Memória da Unimed do Brasil teve início no final de 2006, visando registrar 
a trajetória da maior cooperativa médica do país, fundamentalmente por meio de 
narrativas daqueles que viveram e têm vivido intensamente os últimos 40 anos.

Desenvolvido em parceria com o Museu da Pessoa, inicialmente foram 
realizadas pesquisas documentais e iconográficas, que proporcionaram a base 
para o entendimento dessa trajetória de sucesso. Tais pesquisas indicaram os 
diferentes tempos que perpassam a instituição. São quatro grandes eixos histó-
ricos: os momentos românticos dos primeiros anos, o período da consolidação 
e do crescimento, as crises internas e os desafios para o futuro. Mas há ainda 
um outro eixo bastante singular, o da memória, a temporalidade que emerge da 
experiência acumulada por aqueles que são protagonistas da história. Assim, 36 
pessoas, mapeadas de acordo com a metodologia do Museu da Pessoa, acabaram 
por compartilhar suas lembranças com o projeto.

Esta publicação é resultado da união e da análise dos registros e das narrativas. 
O primeiro capítulo, “Espírito de cooperação”, trata das idéias iniciais e das expe-
riências externas; o segundo capítulo, “Luta contra a mercantilização”, fala sobre o 
contexto brasileiro dos anos 1960; com o desenvolvimento da cooperativa, surge um 
“Modelo para o Brasil e para o mundo”, objeto do terceiro capítulo; no quarto capítulo, 
já consolidada, a Unimed parte para a “Evolução do modelo”; no quinto capítulo, 
realizações que levam a “Novos tempos e novas visões”; “Renovação e continuidade”, 
título do capítulo seis, demonstra a responsabilidade dos dirigentes em atuar dentro 
de cenários antagônicos; e, finalmente, o sétimo capítulo dessa publicação renova a 
história e o “Compromisso com o futuro” assumido pela Unimed do Brasil.

A publicação ainda é composta por uma breve linha do tempo, na qual são 
destacados os principais marcos da trajetória da Unimed, e pela biografia daqueles 
que ajudaram a contar esse desenvolvimento.

Valorizar as histórias de vida e tratá-las como elementos constitutivos da 
memória social é o escopo principal do trabalho do Museu da Pessoa. O conjunto 
dessas histórias oferece um painel rico e variado, muito além dos registros bu-
rocráticos. As experiências e memórias que surgem nos depoimentos permitem, 
certamente, um novo olhar sobre os tempos históricos.

Alinhadas com a missão do Museu da Pessoa, a Fundação Unimed e a Unimed 
do Brasil marcam seu compromisso com a reputação da própria instituição e com 
a responsabilidade histórica que tem para com seus públicos. Assumem o papel 
importantíssimo de compartilhar suas experiências, de respeitar e valorizar os 
indivíduos e de provocar novas reflexões críticas sobre a história do país.

Metodologia
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Espírito de cooperação 
“O cooperativismo é uma sociedade aberta, sem fins 
lucrativos e que busca fazer justiça social. Ele surge 
como um sonho da humanidade; como uma forma de 
humanização do capitalismo.”

Edmundo Castilho, fundador da Unimed e presidente da 
Unimed do Brasil de 1975 a 2000



Cooperar significa somar esforço e trabalho para atingir um mesmo fim. A coo-
peração é uma prática ancestral da humanidade em prol de sua própria sobrevi-
vência ou de uma comunidade, uma civilização, um país ou, ainda, de uma classe 
social ou profissional. 

Antropólogos afirmam que os grupamentos humanos não teriam sobrevivido 
sem o sentido de cooperação. A formação de grupos primitivos visava garantir a 
segurança e a subsistência de seus integrantes.

Relatos e documentos remanescentes de antigas civilizações indicam práticas 
rudimentares de cooperativismo. No Egito Antigo, trabalhadores se organiza-
vam em grêmios para se resguardarem da opressão dos faraós. Já no Império 
Babilônico, existiam associações cooperativas no comércio, na manufatura e na 
agricultura. Sistemas de irrigação nas plantações, combate às pragas e obras de 
defesa eram realizados coletivamente pelos astecas, que também colhiam em 
conjunto o produto de seu trabalho. Na sociedade inca, as atividades agrícolas 
eram desenvolvidas pela comunidade como um todo, e os produtos resultantes 
eram divididos segundo a tarefa e a necessidade de cada indivíduo. 

Foi no mundo moderno ocidental que o conceito de cooperativismo ganhou 
identidade como modelo mais sistemático e consistente. Resultou, fundamen-
talmente, dos movimentos operários e de seus princípios ideológicos. É possível 
dizer que a configuração atual do sistema cooperativista foi construída a partir 
da Revolução Industrial dos séculos 18 e 19, marcada por um grande progresso 
econômico e tecnológico. 

Esse avanço acabou por modificar as antigas estruturas sociais e econômicas, 
provocando o aparecimento da classe operária, principalmente na Inglaterra. 
Com o advento das máquinas, os artesãos passaram a vender sua força de trabalho 
para organizações que produziam em maior escala. Camponeses eram progres-
sivamente privados de suas terras, transformadas em pasto para ovelhas, cuja lã 
abastecia as tecelagens. Sem elas, deslocaram-se para as cidades e engrossaram 
o enorme contingente de mão-de-obra urbana.

Explorada e sujeita a jornadas de trabalho de até 16 horas por dia, essa nova 
“classe social”, sem capital, formação cultural ou leis que regulassem os vínculos 
empregatícios, movimentou-se para criar um modelo de organização econômica 
baseado na união de forças.  

Pensadores e teóricos, como Robert Owen e Charles Fourier, passaram a 
estudar o fenômeno. Owen, nascido no País de Gales, é considerado o pai do coo-
perativismo moderno. Criou, em 1819, no Reino Unido e nos Estados Unidos, as-
sociações nas cidades com até mil pessoas, para os trabalhadores desempregados. 
Lutou pela redução da jornada de trabalho e pela formação de cidades-cooperativas 
ou comunidades autônomas de trabalhadores. Seu empenho junto aos poderes da 
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época resultou na organização de diversas redes de cooperativas. Ele imaginava ser 
viável a criação de uma sociedade baseada na cooperação entre seus membros, sem 
exploração, sendo eles próprios os responsáveis pela sua auto-regulação. 

François Marie Charles Fourier, filósofo, economista e político francês, 
foi o criador da teoria de organização social conhecida como Fourierismo. Suas 
propostas defendiam uma sociedade baseada em associações comunitárias de 
produtores, na qual os homens teriam ocupações correspondentes a suas paixões 
e tendências pessoais.

Inspirados nessas idéias, e também impulsionados pelo Movimento Car-
tista, que reivindicou ao Parlamento Britânico melhorias políticas e sociais, 
tecelões ingleses foram responsáveis pela primeira experiência cooperativista 
da Era Industrial. A Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, criada na 
Inglaterra em 1844 por 28 operários, organizou um armazém que fornecia 
gêneros alimentícios a seus membros e familiares. Além disso, defendia me-
lhores condições de trabalho, legislação trabalhista e previdenciária e a criação 
de colônias autônomas, onde as relações do trabalho e de convivência fossem 
igualitárias e fraternas.

Enquanto os ingleses introduziam as cooperativas de consumo, os franceses 
foram pioneiros nas de produção. Aos alemães coube a criação das cooperativas 
de crédito. Tais eventos tiveram lugar na década de 1840, época de aguda crise 
social e econômica na Europa.  

Os tecelões de Rochdale souberam, ainda, consolidar experiências isoladas. A 
prática de administração da sociedade serviu de base para os princípios elementares 
que iriam nortear o surgimento de novas cooperativas. O organismo internacio-
nal idealizado por eles veio a se transformar, anos depois, na Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI), criada para representar, congregar e defender o movimento, 
bem como divulgar a doutrina e preservar seus valores e princípios.

A partir do Congresso da ACI, ocorrido em Liège, na França, em 1923, adotou-
se a figura do arco-íris como símbolo do cooperativismo, por representar a busca 
da felicidade. Em 2001, durante reunião na Itália, o ícone foi substituído por uma 
bandeira branca, com o logotipo da ACI impresso no centro e um arco-íris, de 
onde emergem pombas da paz, representando os membros da entidade. A insígnia 
do cooperativismo mais utilizada, especialmente nas Américas, consiste em um 
círculo em volta de dois pinheiros verdes com fundo amarelo, representando o 
sol, como fonte permanente de energia e calor. 

Tão importantes quanto o símbolo utilizado são os Princípios do Cooperati-
vismo. Em 1937, foram definidos cinco tópicos, a partir das regras criadas pelos 
pioneiros ingleses. A esses, outros dois se somaram em 1966. 
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Da esq. para a dir.: o assessor e o presidente da Unimed-RS, 
respectivamente Silvio Peter e Nilson Luiz May, e o então diretor da área 
Internacional da Unimed do Brasil, Arnaldo Silvestre Mallmann, em 
visita ao berço do cooperativismo mundial. Rochdale, Inglaterra, 1995

Princípios e fundamentos do cooperativismo

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. Essas associações se baseiam 
em valores de ajuda mútua, responsabilidade, democracia, 
igualdade, equidade e solidariedade. 

O cooperativismo atual apóia-se nos princípios ela-
borados pelos Probos Pioneiros de Rochdale, Inglaterra, 
e de suas posteriores evoluções: adesão voluntária e 
livre; gestão democrática e livre; participação econômica 
dos membros; autonomia e independência; educação, 
formação e informação; intercooperação e interesse pela 
comunidade. 

A sua moral se vale do lema “um por todos, todos 
por um”, usado pelos personagens do livro Os Três Mos-
queteiros, do escritor francês Alexandre Dumas, publicado 
em 1844.

Honestidade, transparência, responsabilidade social e 
preocupação pelo semelhante também são valores éticos 
adotados. Dentro do princípio de autonomia e indepen-
dência, prega-se a neutralidade política, religiosa e social. 

As cooperativas são entidades jurídicas sujeitas a di-
reitos e obrigações. Seu propósito é servir aos associados, 
visando sua melhoria econômica: nas cooperativas de 
produtores, o empreendimento busca assegurar aos asso-
ciados o preço justo de seus produtos, eliminando a etapa 
intermediária; nas de trabalho, transformam o empregado 
em empregador; nas de crédito, o fornecedor e o tomador 
do dinheiro se confundem, formando uma unidade dentro 
de um mesmo contexto cooperativo. 

Vinte ou mais pessoas podem constituir uma coope-
rativa. Qualquer indivíduo pode ser membro, desde que 
sua participação vá ao encontro dos objetivos propostos 
no estatuto daquela sociedade. 

De acordo com a lei que rege o setor, a equipe de 
gestão de uma cooperativa, tradicionalmente, é composta 
por uma diretoria e um conselho de administração, eleitos 
pelos associados em assembléia geral. As decisões são 
tomadas em conjunto e cada sócio tem direito a um 
voto, mesmo que sua participação financeira seja inferior 
à dos demais. 

O despreparo do associado para trabalhar em um 
sistema de cooperação, a dificuldade de preencher cargos 
de direção e a falta de consciência de que os membros 
são donos e participantes do negócio fizeram com que 
surgisse a demanda por uma educação continuada para 
os associados. Isso facilitou a compreensão das pessoas 
para o trabalho comum, preparando-as para cumprirem 
suas obrigações estatutárias e buscando atingir as metas 
da cooperativa. 

A primeira iniciativa em relação à educação voltada 
para os sócios de uma cooperativa ocorreu em 1849, 
também com os Probos Pioneiros de Rochdale. Alguns 
membros doaram livros para formar uma biblioteca aberta 
a todos os sócios e, posteriormente, aprovaram em estatuto 
que 2,5% do lucro fosse destinado à educação. Desde 1995, 
as cooperativas devem separar 5% das sobras líquidas do 
exercício para essa finalidade. 
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Edmundo Castilho, terceiro da direita para a esquerda, durante o 
Congresso Brasileiro de Cooperativismo. Santa Catarina, década de 1970

A experiência brasileira

O Brasil experimentou uma fase pré-cooperativista 
durante as Missões Jesuíticas, no sul do país, e, mais 
tarde, nas associações de trabalhadores imigrantes 
nas indústrias paulista e carioca. No entanto, a tese 
cooperativista só passou a ser considerada efetiva-
mente após a abolição da escravatura, em 1888.

A primeira entidade organizada no país foi a 
Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários 
Públicos de Ouro Preto, em Minas Gerais, no ano de 
1889. Suas funções eram diversificadas e incluíam a 
venda de artigos de consumo, a construção de prédios 
e a concessão de crédito aos associados. 

No começo do século 20, o padre suíço Theodor 
Amstad incentivou o cooperativismo no Rio Grande do 
Sul, onde chegou em 1885. Sete anos depois, fundou 
a Cooperativa de Crédito de Linha Imperial de Nova 
Petrópolis, a primeira de crédito rural do país, no mu-
nicípio homônimo, naquele Estado. Dessa iniciativa 
surgiu o Sicredi, o Sistema de Crédito Cooperativo 
Brasileiro, que congrega, atualmente, mais de 1,4 
milhão de cooperados.

Ao contrário da experiência de outras nações, 
cooperativas brasileiras, na sua fase inicial, contaram 
com a interferência do governo. Ao passar do modelo 
monárquico para o republicano, o país queria fomen-
tar o seu próprio desenvolvimento e, nesse contexto, 
o cooperativismo surgiu como boa solução. Por isso, a 
primeira Constituição brasileira, de 1891, reconheceu 
o direito de associação aos cidadãos em seu artigo 72, 
parágrafo 8º. A partir de então, surgiram novas leis 
que respaldavam as ações já iniciadas. 

A assinatura do Decreto-Lei nº 22.239, em de-
zembro de 1932, é considerada o grande marco do 
movimento cooperativista nacional. Foi normatizado 
o caráter jurídico das cooperativas, com a adoção par-
cial da doutrina criada pelos tecelões de Rochdale. 

O governo de Getúlio Vargas (1930–1945) in-
centivou a formação de cooperativas de produtores 
de trigo e de soja. Nas décadas de 1960 e 1970, elas 
atingiram seu auge, movidas pelas altas cotações dos 
produtos no mercado internacional e pelas facilidades 
na obtenção de créditos federais.

Se, por um lado, a intervenção governamental 
se mostrou benéfica para a expansão do sistema, por 
outro apresentou pontos negativos. As cooperativas 
não dispunham de autonomia para existir; precisavam 
de autorização prévia do governo para seu funciona-
mento. Como essa concessão nem sempre ocorria, o 
desenvolvimento delas era contido. 

Divergências entre duas entidades criadas em 
1956, a Aliança Brasileira de Cooperativas (Abcoop) e 
a União Nacional das Associações Cooperativas (Unas-
co), também contribuíram para o enfraquecimento do 
sistema. Mais de uma década depois, as organizações 
se fundiram e passaram a adotar a nomenclatura de 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

No início dos anos de 1970, a OCB formou um 
grupo de estudos para tratar da Política Nacional do 
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Cooperativismo. Das discussões resultou a promul-
gação da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 
1971, que a define. Apesar de prever uma grande in-
gerência governamental, foi um importante estímulo 
para o movimento. O cooperativismo se modernizou 
e se enquadrou em um modelo empresarial que per-
mitiu sua expansão econômica. 

Mais tarde, durante o 10º Congresso Brasileiro de 
Cooperativismo, realizado em 1988, em Brasília, ganha-
ram expressão os debates sobre a necessidade de exclu-
são da tutela do Estado sobre o sistema. O evento reuniu 
1.500 cooperativas e dele se extraiu um conjunto de 3 mil 
propostas para o setor, defendendo sua autogestão.  

Com a promulgação da Constituição Federal, em 
5 de outubro de 1988, o cooperativismo conquistou, 
finalmente, sua independência do Estado. Entretanto, 
a criação de uma legislação específica foi adiada face à 
instabilidade política e econômica do início dos anos 

Cooperativas de trabalho

Inauguração da Unimed Santos. Em primeiro plano, à direita, Sílvio 
Fernandes Lopes, então prefeito de Santos. Santos (SP), 1967

Itália e França foram nações pioneiras na formação de 
cooperativas de trabalho. Tiveram acentuada influência 
no crescimento da produção industrial e se desenvol-
veram, sobretudo, em Paris e Lyon, na França.

No Brasil, elas assumiram importância crescente 
e grande diversidade quanto às áreas de atuação. Entre 
os profissionais que se organizaram em cooperativas 
merecem destaque os farmacêuticos, as secretárias, os 
médicos, os tecelões, as costureiras, os jornalistas, os 
artistas, os dentistas e os trabalhadores rurais. Atual-
mente, mais de 7,3 mil cooperativas são filiadas à OCB, 
somando 6,5 milhões de associados no país. 

A primeira cooperativa de trabalho brasileira 
– e também das Américas – foi fundada na cidade de 
Santos, Estado de São Paulo, em 1967: a União dos 
Médicos – Unimed, formada a partir da iniciativa des-
ses profissionais, liderados por Edmundo Castilho. 

 

1990. Além disso, o cooperativismo agropecuário, 
então o principal ramo em atividade no país, ficou 
altamente endividado em decorrência dos sucessi-
vos e malogrados planos econômicos adotados pelos 
governos na época. 

Após vários estudos e propostas, foram criados, 
por Medida Provisória, o Programa de Revitalização 
das Cooperativas Agropecuárias (Recoop) e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Ses-
coop), que atenderam às necessidades emergenciais 
das cooperativas agrícolas. O Sescoop assumiu a res-
ponsabilidade de promover a profissionalização da 
gestão das cooperativas e a promoção social de seus 
membros. 

O resultado desse trabalho foi o estabelecimento 
de 13 ramos do cooperativismo no Brasil, entre eles o 
agropecuário, o de consumo, o de crédito e o de traba-
lho, dentro do qual está inserido o Sistema Unimed. 
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Luta contra a mercantilização

“Percebia-se uma tendência das empresas mercantis atuarem 
no país quando surgiram as cooperativas, mostrando uma nova 
filosofia, um novo meio de trabalhar, e isso rapidamente se 
espalhou pelo Brasil.”

Mohamad Akl, presidente da Central Nacional Unimed de 1998 a 2009



No fim da década de 1960, o Brasil passou por uma profunda reforma na Previdên-
cia Social, deixando um vácuo na medicina assistencial, o que criou um ambiente 
propício para o surgimento de diversos modelos de atendimento médico. Até 1966 
havia seis Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), cada um responsável 
pelo atendimento de uma categoria profissional, como comerciários, bancários 
e industriários, entre outros. Em novembro daquele ano, um decreto-lei fede-
ral reuniu os seis IAPs no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que 
mais tarde viria a se transformar no Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (Inamps), extinto em 1990 para dar lugar ao Sistema Único 
de Saúde (SUS).

A idéia do governo era tentar unificar a assistência médica, 
o que acabou não acontecendo. O sistema não oferecia qualidade 
nem comportava o grande número de brasileiros que necessita-
vam de atendimento. A sociedade estava acostumada à medicina 
particular e à assistência médica das instituições de caridade ou 
das santas casas de misericórdia. 

Para aliviar a situação, o INPS criou 
um contrato global, o convênio-empre-
sa, que consistia na retenção de 10% 
do salário mínimo de cada empregado 
e de cada dependente inscrito. As or-
ganizações acrescentavam um valor à 
porcentagem retida e terceirizavam o 
serviço de saúde para empresas espe-
cializadas. Assim nascia a medicina de 
grupo, logo vista como danosa para a 
relação médico-paciente, por interferir 
com objetivo de lucro, e como ameaça 
à autonomia e à própria sobrevivência 
da atividade liberal na medicina. Na 
Baixada Santista (SP), os primeiros 
movimentos nesse sentido aconteceram na Companhia Siderúrgica Paulista 
(Cosipa) e na Refinaria Presidente Bernardes, da Petrobras, em Cubatão, duas 
das maiores contratantes da região.

A idéia dos criadores da Unimed era justamente evitar essa intermediação 
da medicina de grupo, respeitando a autonomia dos médicos e o atendimento em 
consultórios. Eles também queriam oferecer a mesma qualidade de assistência 
aos diferentes níveis profissionais das empresas: dos diretores aos funcionários 
mais simples. O conceito era complementar o trabalho do INPS. 
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Como eu sempre militava nas reuniões 
da Associação dos Médicos, fui chamado 
para participar de discussões contra a 
mercantilização da Medicina. Acabei 
sendo eleito presidente do Sindicato 
Médico de Santos. Decidimos que quem 
trabalhasse nas várias medicinas de grupo 
que existiam – que era uma coisa horrível, 
sem qualificação – seria obrigado a sair do 
Sindicato e da Associação dos Médicos. Foi 
uma briga enorme. Mas, se você se propõe a 
acabar com alguma coisa, tem que propor 
também a solução. Então, comecei a estudar 
o cooperativismo, pelo qual sempre tive 
simpatia. 

Eu me tornei amigo do Francisco de Toledo 
Piza, uma das maiores autoridades em 
cooperativismo e presidente do Montepio 
Cooperativista, e da Henriqueta Magalhães, 
do departamento de Assistência ao 
Cooperativismo da Secretaria da Agricultura 
de São Paulo. Os dois me ajudaram a botar no 
papel aquilo que nós tínhamos imaginado. Foi 
um desafio e um trabalho muito grande criar 
a primeira cooperativa de trabalho em Santos, 
porque os médicos não entendiam nada de 
cooperativismo. E, para não ter problema 
com os hospitais, que acharam que seriam 
prejudicados, colocamos na presidência um 
profissional prestigiado, o José Luiz Camargo 
Barbosa, que era cirurgião da Santa Casa. 

Depois o Brasil inteiro começou a nos procurar. 
Santos virou um exemplo. Comecei a fazer 
palestras no interior de São Paulo: sexta-feira, 
quando eu terminava minhas consultas, 
pegava o meu fusquinha, visitava três cidades 
e voltava. No domingo, eu trabalhava também. 
Montamos Unimeds em Campinas, Sorocaba, 
Piracicaba, Marília e Bauru. 

Hoje vejo com muita alegria, admiração e 
respeito a atuação da Unimed em Santos 
e no Brasil. Somos respeitados no mundo 
todo porque foi aqui o maior desafio que 
o cooperativismo enfrentou, com toda a 
desorganização do nosso capitalismo e com os 
bons resultados alcançados apesar disso.

Edmundo Castilho,
fundador da Unimed e presidente da Unimed 
do Brasil de 1975 a 2000
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A primeira do Brasil
O movimento contra a intermediação na Medicina ganhou força em Santos, onde 
o Sindicato e a Associação dos Médicos resistiram à mercantilização e geraram 
o que viria a se transformar na primeira cooperativa de trabalho médico do país 
e das Américas. 

Com a iniciativa do ginecologista-obstetra Edmundo Castilho, em 18 de 
dezembro de 1967, era criada, por um grupo de 23 médicos, a União de Médicos 
– Unimed.  A organização foi presidida, inicialmente, por José Luiz Camargo 
Barbosa, integrante do corpo clínico da Santa Casa de Santos. 

Além da cidade santista, Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande 
e São Vicente estavam entre os municípios que constituíam a base da ação da 
cooperativa, que depois passou a se chamar Unimed Santos. 

Surgia uma nova experiência no cooperativismo, até então ligado apenas à 
área rural. Em sua concepção, a Unimed Santos contou com o auxílio do Banco 
Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC), que existia desde agosto de 1951, para 
fomentar o cooperativismo sob todas as formas, principalmente a de assistência 
creditícia. O BNCC concedeu um empréstimo para que a cooperativa pudesse com-
prar sua sede própria. 

Vista frontal da sede da Unimed Santos, por volta dos anos 1970 
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Uma empresa de planejamento, a Sociplan, foi 
contratada para assessorar os pioneiros santistas a 
montar o novo sistema de trabalho. A idéia era fazer 
convênios com organizações. Foram desenvolvidos 
folhetos para divulgação e explicação do modelo de 
atendimento médico proposto. Ao mesmo tempo, 
os cooperados tentavam atrair novos membros para 
o Sistema. Muitos eram simpáticos à idéia, mas hesi-
tavam na hora de se comprometerem oficialmente.

O primeiro contrato da Unimed foi fechado com 
a própria Sociplan. A segunda empresa a assinar con-
vênio foi a Progresso e Desenvolvimento de Santos 
(Prodesan), organização de economia mista, ligada 
ao poder executivo municipal, que atuava em arqui-
tetura, engenharia e planejamento urbano, entre 
outros serviços. Em seguida, veio a indústria química 
americana Union Carbide, com sede no município 
de Cubatão. A Cosipa, que tinha fechado acordo com 
uma empresa de medicina de grupo de São Paulo, 
acabou revendo sua decisão e assinou contrato com 
a cooperativa santista, ajudando a viabilizar o novo 
modelo de assistência médica. 

Assinatura de contrato entre a Unimed Santos e o Centro Cultural 
Brasil–Estados Unidos (CCBEU), em 23 de novembro de 1968. Sentados 
à mesa estão, da esq. para a dir.: João Geraldo de Oliveira, gerente 
administrativo do CCBEU; Reginaldo Ferreira Lima e Edmundo 
Castilho, respectivamente assessor jurídico e presidente da Unimed 
Santos; Aníbal Martins Clemente, presidente do CCBEU e Nestor 
Biscardi, vice-presidente da Unimed Santos. Santos (SP), 1968
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Eu assumi a presidência da Unimed Santos 
sem experiência nenhuma e no começo 
tivemos que colocar dinheiro do nosso bolso. 
Naquela época, o trabalho da diretoria era 
praticamente filantrópico. Como responsável 
pela cooperativa, eu perdia umas três horas 
por dia indo até o escritório, despachando, 
assinando cheques, fazendo reuniões à noite. 
Mas fazer a Unimed dar certo era o único jeito 
de combater a concorrência dessas firmas 
de medicina de grupo que vinham de São 
Paulo, com planos organizados e contrato de 
prestação global. E nós estávamos sentindo 
que podíamos perder nosso mercado para 
eles. Fizemos propaganda, visitei a Cosipa, 
a Companhia Docas, a Ultrafértil. Todas 
aceitaram bem a idéia, mas não fecharam 
contrato conosco. Quando a Prodesan 
acreditou no nosso trabalho e firmou o 
convênio, nossa operação cresceu muito e 
outras empresas aderiram, porque viram 
que era uma proposta transparente, que 
demonstrava credibilidade. 

A cooperativa funcionava a partir do valor 
arrecadado dos conveniados. Ou seja, 
pagávamos os laboratórios, os funcionários, e 
o saldo era rateado entre os médicos. Quando 
terminou minha gestão, o doutor Mário 
Flávio me sucedeu. Depois de dois anos, voltei 
novamente à presidência da Unimed e me 
espantei com o volume de trabalho. Também 
começou a era da computação. Não tínhamos 
dinheiro para informatizar, então fizemos 
um convênio com o Banco Nacional. Eles 
faziam toda a parte contábil, de pagamento 
dos médicos e dos mutuários, e nós dávamos 
a conta da Unimed para eles. Mas chegou um 
ponto em que a empresa cresceu tanto que eu 
não conseguia mais controlar os processos nas 
poucas horas por dia que eu podia dedicar à 
cooperativa. Precisei decidir entre continuar 
a exercer a medicina ou me tornar um 
empresário. Não dava mais para fazer as duas 
coisas. Aí eu desisti de ‘brincar’ de presidente 
da Unimed.

José Luiz Camargo Barbosa,
primeiro presidente da Unimed Santos,  
de 1967 a 1968
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O início foi muito difícil, porque os médicos e as empresas não acreditavam 
no Sistema. O dinheiro não era suficiente para pagar os médicos. Houve 
até uns episódios interessantes. Um dos colegas apareceu na sede um dia 
e disse: ‘Ou vocês me pagam ou eu levo essa máquina de escrever embora.’ 
Ele pôs a máquina embaixo do braço e foi saindo. Tivemos que correr atrás 
dele. Outro caso pitoresco foi a atuação do Paulo Müller Sellera, gerente-
geral da Unimed Santos, quando eu era superintendente. Ele não conhecia 
muito os médicos, mas sabia que eles eram difíceis de lidar. Quando não 
tínhamos dinheiro para pagar a todos, ele perguntava: ‘Esse aqui, como é?’ 
Eu dizia que aquele era melhor pagar, porque reclamava. Então, ele pagava 
primeiro esse e deixava outros para depois.

Nestor Biscardi,
um dos fundadores da Unimed Santos e presidente da Unimed  
Sudeste Paulista de 1998 a 2007

Acho que a Unimed permanece na liderança desde a sua fundação 
exatamente por manter o foco na saúde das pessoas. É o nosso negócio. Um 
negócio que nós mesmos cuidamos, que nos dá muito orgulho. Sempre que 
saio, vou a uma festa ou à academia, alguém vem me perguntar alguma 
coisa sobre a Unimed. Alguns dizem que estão pensando em mudar para 
o nosso plano e pedem informações. Então, eu oriento. O cliente vem falar 
com a gente porque ele sabe que na Unimed é assim, um relacionamento 
direto entre o médico e o paciente. Isso nos dá ainda mais responsabilidade 
de oferecer um bom atendimento. Essa é a alma do Sistema Unimed no 
Brasil inteiro.

Raimundo Vianna de Macedo,
presidente da Unimed Santos de 2006 a 2010
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“Chegou um determinado momento, entre 75 e 85 ou entre 80 e 
90, em que o Sistema Unimed passou a ser mais procurado pelo 
mercado do que o contrário. O mercado procurava o Sistema 
Unimed como alternativa.”

Arnaldo Silvestre Mallmann, presidente da Unimed Administração e 
Serviços de 2005 a 2009

Modelo para o Brasil e para o mundo



O Sistema Unimed só cresceu e chegou ao que é hoje graças a uma figura 
sonhadora, o Edmundo Castilho, que defendeu sua idéia – então 
considerada utópica – de disseminar o cooperativismo pelo Brasil. Foi essa 
campanha pessoal que fez com que ele cruzasse o país inteirinho e estivesse 
presente na inauguração de cada Unimed. 

Ele vendia a idéia, ensinava a montar, inaugurava e depois orientava 
seu funcionamento. Tudo o que alcançamos foi pensado e realizado sob a 
batuta, a liderança e a presença diuturna de Castilho. 

Ele tinha em suas mãos não apenas uma proposta genial, mas também a 
competência brutal de vendê-la e de identificar líderes que a semeassem. 
Uma capacidade de convencimento de que a tempestade chegaria, mesmo 
sem nenhum sinal aparente. 

Luiz Carlos Misurelli Palmquist,
um dos fundadores da Unimed Paranaguá e diretor de Administração e 
Estratégia da Unimed do Brasil de 2005 a 2009

O rápido sucesso da Unimed Santos estimulou o 
surgimento de diversas cooperativas médicas, ini-
cialmente no interior de São Paulo e, depois, por 
todo o país. Edmundo Castilho e sua equipe foram 
os principais responsáveis por estimular a expansão 
do Sistema. Organizaram uma agenda de visitas às 
cidades interessadas em constituir suas próprias uni-
dades, realizaram palestras, forneceram orientação e 
mobilizaram profissionais e associações médicas em 
torno da iniciativa. 

A expansão do cooperativismo médico foi rápida 
em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Pernambu-
co, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraíba. Ao 
mesmo tempo em que estabeleciam suas singulares, 
esses Estados foram constituindo federações e im-
pulsionaram a criação da Confederação Nacional das 
Cooperativas Médicas – Unimed do Brasil, em 1975.

Edmundo Castilho, segundo da esquerda para a direita, durante 
cerimônia de inauguração da sede da Unimed do Brasil. São 
Paulo (SP), 1975 
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Na época existia uma revista distribuída gratuitamente chamada O Médico 
Moderno, que fez uma reportagem sobre as novidades implementadas em 
Santos. Muitos médicos leram a reportagem e vieram nos procurar para saber 
o que era o cooperativismo e nos convidaram para fazer palestras pelo interior 
afora e em outros Estados. 

Em algumas localidades, fatores conjunturais também ajudaram a lançar o 
desafio. Em Campinas (SP), o crescimento de um grande grupo empresarial que 
havia se instalado na região acabou incentivando a criação da singular local, em 
dezembro de 1970.

Assim como as demais cooperativas fundadas no começo do movimento, 
Campinas enfrentou diversos obstáculos para conseguir se estabelecer. A pres-
são das empresas de medicina de grupo, a inexperiência na operação do sistema 
inovador e a falta de credibilidade de empresários e usuários foram alguns dos 
desafios vencidos. 

Transpostas as dificuldades iniciais, a singular campineira acabou reforçan-
do o potencial do cooperativismo e constituiu-se num novo exemplo citado em 
cidades do interior paulista que ainda tentavam vencer a resistência da própria 
classe médica. Muitos médicos desconheciam detalhes do funcionamento do co-
operativismo e receavam perder seus clientes particulares. Estavam acostumados 
a atender em suas clínicas, mediante pagamento imediato, ou em ambulatórios, 
com o subsídio dos institutos de aposentadoria de cada categoria profissional. 

Além disso, nos anos 70, no contexto do “milagre econômico”, a população bra-
sileira das grandes cidades dispunha de um razoável poder aquisitivo, o que permitia 
o pagamento direto das despesas médicas, condição que foi se alterando ao longo do 
tempo. Atualmente, entre 38 milhões e 42 milhões de pessoas, aproximadamente 
20% da população brasileira, contam com o benefício dos planos de saúde. 

No início, nem todas as cooperativas usaram o nome Unimed. Em Belo 
Horizonte, por exemplo, puseram o nome Medminas; no Paraná, Medpar; 
em Santa Catarina, Medsan. Depois, houve uma Convenção da Unimed, 
em Campinas, quando propusemos que todas adotassem o termo Unimed e 
os dois pinheirinhos estilizados, como usamos até hoje. 

Quando começamos na Unimed Santos achávamos que aquele movimento 
ia se restringir à nossa região; não esperávamos um crescimento marcante 
como esse. 

Nestor Biscardi,
um dos fundadores da Unimed Santos e presidente da Unimed Sudeste 
Paulista de 1998 a 2007
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Na capital paulista o movimento gerou uma 
situação inédita. Em 1971, um grupo de professores 
da Escola Paulista de Medicina, da Faculdade de 
Medicina da USP e da Santa Casa – profissionais que 
faziam parte tanto da Associação Médica Brasileira 
quanto da Associação Paulista de Medicina – fundou 
a Unimed Paulistana. 

Conflitos com o trabalho realizado pelas demais 
singulares levaram essa cooperativa a se desligar do 
Sistema, num período em que as Unimeds estavam 
se organizando por Estados e nacionalmente, pro-
curando estabelecer padrões comuns de conduta e 
atendimento. 

Em 1978, o Conselho de Administração do Sis-
tema decidiu, numa assembléia da Confederação 
Nacional, pela criação da Unimed São Paulo para 
substituir a Unimed Paulistana.

Edmundo Castilho, que já era presidente da 
Unimed do Brasil, assumiu a direção da nova singular, 
que rapidamente se tornou uma das maiores do país. 
Anos mais tarde, a Unimed Paulistana, sob a presi-

dência de Thyrson Loureiro de Almeida, voltaria a 
integrar o Sistema.

A Unimed ultrapassou a fronteira do Estado 
de São Paulo com a criação da cooperativa de Belo 
Horizonte, resultado da iniciativa de um grupo de 
médicos ligados à Associação Médica de Minas Ge-
rais (AMMG). A comunidade médica mineira estava 
preocupada com a situação precária da saúde pública 
no país e com o avanço das empresas de medicina 
de grupo. 

Em 1970, médicos daquela região formaram 
uma comissão para conhecer o funcionamento das 
cooperativas de Santos, Campinas e São Paulo. No 
ano seguinte, criaram a Medminas, com cerca de 70 
cooperados. O começo demandou esclarecimentos 
sobre o modelo cooperativista e persistência para 
enfrentar a escassez de recursos e a demorada for-
mação de uma estrutura administrativa adequada. 
Quando se consolidou no mercado local, a singular 
também auxiliou outras cidades do Estado a estru-
turarem suas cooperativas.

Quando assumi a Unimed Paulistana, em 1980, tínhamos apenas 6 mil 
usuários. Com o crescimento da concorrência da medicina de grupo, 
muitos colegas que atendiam apenas em consultórios particulares 
acabaram aderindo ao cooperativismo. Foi quando crescemos, sempre 
exigindo dos médicos um bom atendimento. 

Naquele momento, embora não fizéssemos mais parte do Sistema, porque 
havia a Unimed São Paulo, que atuava na mesma região, nós nunca 
negamos atendimento aos pacientes de outras praças. 

Em 1994, a Unimed Paulistana foi convidada a voltar ao Sistema Unimed 
e passou a ter uma ação maior na Grande São Paulo. Em 2007, ela 
ultrapassou 1 milhão de usuários.

Thyrson Loureiro de Almeida,
diretor Financeiro da Unimed do Brasil de 2005 a 2007 (in memoriam)
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O início da Unimed em Belo Horizonte foi uma luta! 

Numa assembléia, que aconteceu na Associação 
Médica de Minas Gerais, eu nomeei uma comissão 
que foi verificar o funcionamento e pegar subsídios 
na primeira Unimed do país. Em 1971, criamos a 
Singular Medminas e depois passamos a usar o 
nome Unimed.

A Unimed Belo Horizonte tomou um impulso 
muito grande. Quando o Nilo Marciano passou a 
presidência dela para mim, em 1978, contávamos 
com 11 mil usuários. Vinte anos depois, eu entreguei 
para o Emerson Fidelis Campos, meu sucessor, com 
398 mil usuários. Hoje ela está com cerca de 600 
mil usuários. 

Eu sempre fui um ardoroso fã do movimento 
cooperativo. Nas origens, o Nilo Marciano e eu 
fomos catequizando os médicos, mostrando que o 
cooperativismo é uma sociedade de pessoas, não 
existe um dono, e cada um tem direito a um voto, 
sem distinção. 

A título de exemplo, basta dizer que 70% dos 
dermatologistas que estão hoje na Unimed Belo 
Horizonte foram meus alunos. Na cooperativa, 
não sou professor, sou igualzinho àquele que 
acabou de se formar. 

Essas coisas são muito importantes. O 
cooperativismo dá valor ao ser humano. Nos 
20 anos em que presidi a Unimed BH, nunca 
aceitei contrato de uma empresa que não 
incluísse todos os seus funcionários no plano, 
que quisesse um contrato apenas em nível de 
gerência. No consultório de um cooperado 
Unimed, o mecânico senta ao lado do patrão, 
na mesma sala de espera.

No começo, os médicos diziam que não iam 
largar sua clínica particular para mexer 
com cooperativa. Eu alertava: ‘Se nós 
sobrevivermos, vocês verão que essa medicina 
liberal é uma prática em extinção.’

Vários daqueles colegas que não acreditaram 
na idéia, agora querem participar, mas hoje 
está mais difícil entrar, o processo de seleção é 
mais rigoroso e há uma grande procura. 

Francisco José Neves,
um dos fundadores e presidente da Unimed 
Belo Horizonte de 1978 a 1998 (in memoriam)
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Na região de Araguari, em Minas Gerais, houve uma resistência muito 
grande ao cooperativismo. Os médicos estavam satisfeitos com o 
consultório e o atendimento pelo INPS. Eu tentei explicar que logo esse 
sistema não existiria mais, que, se não nos organizássemos, ficaríamos 
dependentes dos grandes grupos, exercendo a medicina do jeito que eles 
quisessem. Mas os médicos não queriam saber desse assunto. 

O estabelecimento de convênios entre grandes corporações e empresas de 
medicina de grupo da região foi uma trovoada sinalizando que logo viria 
uma tempestade. A partir disso, juntamos 22 médicos e criamos a nossa 
cooperativa, em outubro de 1984. Tivemos a ajuda de um grupo de médicos 
de Uberlândia, que nos mostrou os benefícios do Sistema.

João Batista Caetano,
um dos fundadores da Unimed Araguari e diretor de Integração 
Cooperativista na Unimed do Brasil de 2001 a 2009

Outro Estado onde o modelo rapidamente se consolidou foi o Rio de Janei-
ro, iniciando pelas Singulares do Rio, São Gonçalo/Niterói e Nova Iguaçu. Um 
dos grandes incentivadores do cooperativismo médico nessa região foi Arnaldo 
Bomfim.

Fundação da Unimed Petrópolis reúne dirigentes cooperativistas locais, bem como do Estado do Rio de 
Janeiro e da Unimed do Brasil, a exemplo de seu então presidente Edmundo Castilho (terceiro da direita 
para a esquerda). Petrópolis (RJ), 1972
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Em 94 eu era diretor Administrativo da 
Unimed Rio. Nesse período, fui candidato 
à presidência da AMB [Associação Médica 
Brasileira]. Eu me desdobrava entre tocar a 
diretoria administrativa e a campanha. Em 
seguida passei a me dedicar de forma mais 
intensa à direção e, até pela minha história no 
movimento médico, consegui ter certo destaque 
dentro da gestão da cooperativa. Acabei saindo 
candidato à presidência da Unimed Rio em 
1998, sendo eleito. Depois, em 2002 e em 2006, 
fui reeleito para novos mandatos.

Foi um período de grandes transformações, de 
crescimento enorme da base de clientes, de um 
marketing muito mais forte... Um momento 
em que nós consolidamos uma política de 
responsabilidade social; de envolvimento 
com a sociedade e com a comunidade; e de 
apoio ao esporte. A virada que nós demos 
foi muito grande. A Unimed Rio surgiu na 
Sociedade de Medicina e Cirurgia, numa 
salinha emprestada, depois na Rua Mairinque 
Veiga, posteriormente em Benfica, no Passo 
do Ouvidor, chegando agora a uma moderna 
sede na Barra da Tijuca. Isso demonstra o 
crescimento, a pujança da cooperativa, a 
solidez de uma idéia. 

Hoje tenho a compreensão, que não 
tinha quando entrei, da importância do 
solidarismo, da cooperação dos médicos, 
deles estarem juntos, buscando resultados 
para todos nós e procurando distribuir riqueza 
para os sócios, para os colaboradores, para os 
parceiros, além de oferecer um atendimento 
diferenciado e de qualidade para os nossos 
clientes. 

Isso faz da Unimed, não só no Rio, mas em 
todo o Brasil, a empresa-líder de mercado, que 
tem conquistado todos os prêmios.

Celso Corrêa de Barros,
presidente da Unimed Rio de 1998 a 2010 e da 
Unimed do Brasil de 2001 a 2009
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No Sul do Brasil, a Unimed nasceu em Santa Catarina, durante a gestão de 
Murillo Ronald Capella na presidência da Associação Catarinense de Medicina. 
Em abril de 1971, ele foi convocado para uma reunião da Associação Médica Bra-
sileira. Pedro Kassab, então presidente da entidade, fez uma apresentação sobre 
a Unimed Santos. Comentou que conhecera o novo sistema, declarou sua crença 
na solução para o cliente e para o cooperado, recomendando aos presidentes das 
associações estaduais que a visitassem.

Aliás, não raras vezes, foi no ambiente das associações médicas que a questão 
do cooperativismo foi discutida, surgindo como solução para o impasse em que se 
encontrava o mercado de trabalho. O nome da organização e o prestígio de seus 
membros davam credibilidade ao movimento que se iniciava.

Foi também no segundo semestre de 1971 que o Estado do Paraná aderiu ao 
cooperativismo. A iniciativa surgiu em Curitiba, reunindo 23 médicos interes-
sados em se filiar ao Sistema. Os primeiros contratos dessa singular, cuja sede 
inicial estava localizada na Associação Médica do Paraná, foram com o Banco 
Bamerindus do Brasil, o Instituto Nacional de Orientação às Cooperativas Habi-
tacionais (Inocoop) e o Grêmio dos Subtenentes e Sargentos do 20º RI. 

Foi também no Paraná que, pela primeira vez, um plano de medicina de grupo 
se transformou em cooperativa, originando a Singular de Paranaguá.

Quando a Unimed se fez, era a Comeg. Naquela época, o primeiro local que 
tivemos para ficar foi uma sala que a Sociedade de Medicina e Cirurgia 
nos emprestou. Nós usamos aquela salinha uma porção de tempo. Não 
tínhamos contrato, só tínhamos trabalho, não ganhávamos nada.

Arnaldo Bomfim,
um dos fundadores e assessor especial da presidência da Unimed Rio  
de 2002 a 2006 (in memoriam)

Dirigentes da Unimed Florianópolis reunidos com a comissão responsável pela avaliação da 
construção do hospital próprio da singular catarinense. Florianópolis (SC), 1998 
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Depois de uma reunião na Associação Médica 
Brasileira, voltei para Florianópolis, chamei 
minha diretoria, contei o que tinha ouvido e 
ficou decidido que eu iria até Santos. O tesoureiro 
avisou que nós não tínhamos verba em caixa, 
mas dei um jeito e fui. 

O Edmundo Castilho e eu nos formamos na 
mesma faculdade, em anos diferentes; queria 
conversar com ele. Chegando lá, encontrei seu 
irmão, o Eduardo Castilho. Apresentei-me e 
ele me mostrou a Unimed de Santos. Eu fiquei 
entusiasmado e perguntei: ‘Se eu convidar você 
e o Edmundo Castilho para fazer uma palestra 
para a classe médica de Santa Catarina, vocês 
vão?’ A resposta foi positiva. Agendamos a data 
e eles foram. Nesse dia, a Associação Médica 
estava lotada, todos querendo informações sobre 
a grande novidade do país. Eles fizeram uma 
ampla exposição e todo mundo ficou satisfeito. 
Um colega de Blumenau também os convidou 
para uma palestra na cidade. Em seguida, foram 
a Joinville. 

Decidimos depois, em uma reunião da Associação 
Catarinense, criar a Singular de Florianópolis, com 
uma diretoria provisória e eu na presidência. Como 
a Associação Médica Brasileira, naquele momento, 
recomendava que cada Estado tivesse uma sigla 
que não fosse Unimed, tentamos Sanmed. Não foi 
possível, porque era marca de sabão. Ficou Medsan. 
A data de inauguração ficou marcada para 30 de 
agosto daquele ano, 1971. 

Nesse meio tempo, houve uma divisão política: 
uma parte dos cooperados queria eleger uma 
chapa formada por pessoas jovens, já que se 
tratava de um negócio inovador; e outra parte 
queria o doutor Antonio Muniz de Aragão na 
presidência, pois ele havia presidido a Associação 
Catarinense de Medicina, a Associação Médica 
Brasileira, e a Associação Médica Mundial e tinha 
acabado de sair do cargo de secretário de Estado 
da Saúde. Embora tivesse 60 anos e não exercesse 
mais a profissão, era um ícone local, ortopedista 
e professor. Combinamos de mesclar as chapas 
para não iniciar um projeto dividido. Na data 
marcada, inauguramos oficialmente a Medsan. 

Murillo Ronald Capella,
um dos fundadores da Unimed Florianópolis e 
diretor de Relações Internacionais da Associação 
Médica Brasileira de 2005 a 2008
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Eu era médico cooperado desde 83, quando 
entrei para a Unimed. A grande maioria 
de nós médicos ingressou na singular para 
trabalhar. Quer dizer, era mais uma fonte 
de clientes, mais uma fonte de renda, mais 
uma fonte de sobrevivência. Essa visão de 
cooperativa nós não tínhamos, evidentemente, 
e permanecemos assim durante alguns anos, 
apenas trabalhando. 

Nas eleições de 2002, fomos convidados a 
discutir, a fazer e a imaginar como seria 
uma direção da Unimed Curitiba. E essa 
discussão evoluiu para a formatação de 
uma chapa para concorrer ao seu pleito 
eleitoral. Fui convidado a encabeçá-la como 
candidato à presidência. Nós tínhamos uma 
proposta firme de mudança no padrão e no 
paradigma da administração. Nós queríamos 
profissionalizar a administração. E foi a 
proposta vencedora. 

Pela primeira vez, nós tivemos uma disputa 
em que competiram quatro chapas. Nós 
éramos azarões e acabamos ganhando essa 
eleição. Conseguimos fazer esse embrião da 
administração profissional. Durante os quatro 
anos de gestão, isso se consolidou e está até 
hoje lá. 

Hoje, a Unimed Curitiba, por ser a cooperativa 
da capital, é a maior do Paraná entre suas 22 
Unimeds. Corresponde a praticamente 47% 
do cooperativismo médico dentro do Estado, 
tanto em número de clientes, quanto em 
faturamento e número de médicos.

Robertson D’Agnoluzzo,
presidente da Unimed Participações  
de 2005 a 2009
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Com cerca de quatro anos de exercício 
da profissão, em Curitiba, eu já estava 
sobrecarregado, com vários empregos na saúde 
pública, no Ministério da Saúde, no Hospital 
São Carlos e no consultório particular. Era 
uma correria muito grande. Então, fui 
convidado para trabalhar em Paranaguá, 
cidade que estava começando a construir um 
hospital. Resolvi arriscar. 

Quando esse hospital estava em vias de ficar 
pronto, surgiu a idéia de criar um sistema de 
medicina de grupo. Éramos quatro médicos e 
eu propus colocar no contrato social que cada 
sócio teria um voto, independentemente do 
capital investido. 

Um dia, um amigo meu, que foi presidente do 
Conselho Regional de Medicina, explicou que 
eu havia montado um sistema semelhante 
a uma cooperativa, como a Unimed. Decidi 
procurar a unidade mais próxima, a de 
Joinville, para conhecer os dirigentes e 
entender seu funcionamento. 

Em 1979, fui a São Paulo encontrar o 
Edmundo Castilho e me comprometi a instalar 
uma Unimed em Paranaguá, extinguindo 
o modelo que tínhamos anteriormente. 
Começamos com quatro pessoas na nova 
gestão. Fiquei oito anos como presidente, 
quatro como assessor e, em 1990, fui eleito 
vice-presidente da Federação do Paraná. 
Naquela época, havia 24 Unimeds no Estado. 

Durante os anos em que estive na gestão, 
investimos pesado na qualificação dos 
dirigentes e dos técnicos. A federação hoje 
coordena o Sistema estadual e tem uma 
função política importante: faz os contratos, 
que são claramente federativos, e mantém 
um programa de informática padronizado, o 
que permitiu um grande salto de qualidade 
no gerenciamento. Tanto que, quando a 
ANS [Agência Nacional de Saúde] começou 
a atuar e a exigir relatórios, não tivemos 
problemas em cumprir as exigências. 
Passamos as orientações para as cooperativas 
e acompanhamos tudo o que é feito para não 
haver risco de intervenção. 

Luiz Carlos Misurelli Palmquist,
um dos fundadores da Unimed Paranaguá 
e diretor de Administração e Estratégia da 
Unimed do Brasil de 2005 a 2009 
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O registro de qualquer cooperativa, nos anos de 
1970, era feito no Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra), ligado ao Ministério da 
Agricultura. O órgão, que era responsável pela ins-
crição de cooperativas agrícolas, assumiu a respon-
sabilidade de oficializar as médicas, uma vez que não 
havia um departamento específico para isso. 

No Rio Grande do Sul, três regiões mostraram 
interesse em criar suas cooperativas em 1971. Uma 
nasceu no Vale do Taquari, com sede em Lajeado; 
outra na zona oeste do Estado, em Ijuí; e mais uma 
em Erechim, na fronteira com Santa Catarina. O que 
definiu a efetivação de cada uma foi a data do docu-
mento expedido pelo Incra, numa saudável disputa 
pela primazia entre as cooperativas do Estado.

Como os registros demoravam a ser efetivados, 
houve diferença de meses ou dias entre a formalização 
de cada uma das singulares gaúchas. Oficialmente, a 
de Erechim foi a pioneira no Estado, inscrita em ou-
tubro de 1971. Seus membros até usam uma camiseta 
com os dizeres “primeira no coração dos gaúchos”. 

Depois de três anos trabalhando em Lajeado, no Rio Grande do Sul, comecei 
a ajudar a Sociedade de Medicina da região, que não funcionava direito. 
Escrevi atas, cobrei as mensalidades atrasadas e acabei sendo eleito 
presidente. Foi nessa época que ouvimos falar da primeira cooperativa 
médica do país. Como o Rio Grande do Sul tem uma tradição em 
cooperativismo agrícola, ficamos nos perguntando como poderíamos  
praticar tal doutrina na medicina. 

Pedimos para que um médico e um técnico em cooperativismo visitassem a 
Unimed Santos. Eles voltaram com as informações e vimos que podíamos 
adaptar a experiência à nossa região. Criamos a Altomed, a Unimed do Alto 
Taquari. O primeiro presidente foi o doutor Günter Gauby Fleischhut, que 
assumiu, mais tarde, a presidência da federação local. 

Nilson Luiz May,
um dos fundadores da Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo e presidente  
da Unimed-RS de 1985 a 2009 

Inauguração da sede da terceira cooperativa 
médica do Rio Grande do Sul, em Lajeado, que 
mais tarde passou a se chamar Unimed Vales do 
Taquari e Rio Pardo. Lajeado (RS), 1971
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A segunda a ser registrada foi Ijuí, em novembro, 
e a terceira, Lajeado, no mês seguinte. A de Porto 
Alegre veio logo a seguir, também em dezembro. 
As primeiras Unimeds rio-grandenses auxiliaram a 
criação de outras unidades naquela região. 

As regiões Norte e Nordeste também se integra-
ram ao processo. João Pessoa, na Paraíba, foi fundada 
por Alberto Urquiza Wanderlei, em 1971. O médico é 
considerado o grande idealizador do Sistema nessas lo-
calidades, onde ajudou a criar as 27 primeiras Unimeds 
e a Confederação do Norte e Nordeste, em 1977. 

 Após a criação de cooperativas médicas em di-
versos Estados brasileiros, a perenidade do modelo 
dependeria da padronização de procedimentos, da 
definição de projetos comuns de expansão, de in-
vestimentos conjuntos e de serviços compartilhados 
de assessoria. 

Numa solenidade realizada no auditório da Comissão Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), na Praça Cairu, autoridades 
civis, militares, religiosas e cooperativistas, além de centenas de 
convidados, testemunhavam a criação da Unimed Ilhéus.  
Ilhéus (BA), 1991

Inauguração da Unimed João Pessoa. João Pessoa (PB), 1980

Percebia-se a necessidade dos clientes, quando 
precisassem de atendimento em outra localidade, 
de receber um atendimento semelhante ao que era 
disponibilizado em sua própria cidade. Para tanto, 
tornava-se premente a integração formal e política 
das singulares. 

Nesse contexto, foram surgindo as federações, 
que passaram a organizar o Sistema de forma vertical 
e a gerir as singulares que estavam sob sua direção. 
Regulamentou-se que seriam necessárias ao menos 
três singulares para formar uma cooperativa de se-
gundo grau.

Uma das primeiras metas das federações foi es-
tabelecer e regular o intercâmbio entre as unidades, 
tendo como desafio inicial garantir o atendimento 
do cliente em nível nacional e a capilaridade do 
Sistema. 

Com a consolidação do modelo cooperativista, 
não apenas os médicos que já exerciam a profissão, 
mas também os formandos em Medicina passaram a 
ter maior interesse em se filiar às Unimeds. Em algu-
mas cidades, os cooperados chegaram a representar 
até 100% dos profissionais em exercício. Atualmente, 
esse número cresce mais lentamente por conta dos 
processos rigorosos de seleção. 
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Trabalhei por dois anos no Hope, um navio 
americano que era uma escola de medicina e 
estava fundeado em Natal. Um dos professores 
queria conhecer João Pessoa. Nessa viagem, 
em 1971, conheci o doutor Alberto Urquiza, que 
ficou falando sobre a Unimed e eu traduzindo 
para o americano. Retornei para Natal e logo 
depois fui fazer doutorado na Espanha. 

De volta ao Brasil, um dia aparece o Alberto 
Urquiza para falar comigo. Ele queria fundar 
uma Unimed em Natal e pediu para eu reunir 
pelo menos 20 médicos. No dia marcado, ele 
apareceu com o Edmundo Castilho. Não pude 
participar porque ia assumir a chefia de uma 
disciplina na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Quando regressei para casa, 
a reunião continuava acontecendo. Entrei e 
um dos participantes falou: ‘Olá, presidente, 
como vai?’ Perguntei: ‘Presidente de quê?’ Eles 
tinham fundado a Unimed em Natal e eu seria 
o presidente. 

No começo não vi lógica, porque eu era muito 
ligado à universidade e nunca tive interesse 
pelas questões administrativas. Mas, quando 
comecei a trabalhar pela Unimed, fiquei 
apaixonado pelo cooperativismo.

Gley Nogueira Fernandes Gurjão,
um dos fundadores e presidente da Unimed 
Natal de 2002 a 2009 

Eu trabalhava como anestesista de Alberto 
Urquiza Wanderlei, o grande ideólogo do 
Sistema Unimed no Norte e Nordeste, um 
homem extremamente dedicado, que teve uma 
atuação brilhante na Unimed do Brasil. Ele 
vivia insistindo para eu fazer parte da direção 
da Unimed, e eu explicava que não tinha tempo. 
Ele replicava: ‘Eu só gosto de trabalhar com 
gente que não tem tempo, porque os que têm 
tempo são desocupados e não resolvem nada.’

Minha primeira participação no Sistema foi 
em 1976, quando aceitei integrar o Conselho 
Fiscal. Cumpri um mandato e saí. Em 1984, 
houve uma pressão para eu voltar. Acabei 
sendo superintendente, presidente, de 1986 a 
1990, e depois assumi a Federação da Paraíba. 

Aucélio Melo de Gusmão,
presidente da Federação do Estado da Paraíba 
de 1991 a 2012
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Entrei para a Unimed cerca de três ou quatro anos após minha formatura. 
Antes eu trabalhava em um posto de saúde. O que me impulsionou a 
participar foi o ambiente da Associação Médica do Estado do Mato Grosso do 
Sul, da qual eu fazia parte. Lá, todo mundo pertencia à Unimed. Na minha 
cidade, Aquidauana, quase 90% dos médicos eram cooperados. Com essa 
convivência fui entendendo a filosofia do cooperativismo, gostei e entrei para o 
Sistema. Assumi alguns cargos na Associação e na Unimed e, mesmo quando 
estava afastado da diretoria, continuava participando como cooperado. 
Porque ser Unimed é ser participativo, não apenas usufruir da cooperativa. É 
partilhar as decisões, seja como cooperado ou dirigente.

Paulo Roberto de Almeida Insfran,
presidente da Confederação do Centro-Oeste e Tocantins de 2002 a 2010

Passei dez anos operando os pacientes pelo SUS, porque eu sentia que era 
uma obrigação minha. Alguns me pagavam alguma coisa no consultório.

Em 90, com o Plano Real, acabou o dinheiro e eu dizia que tínhamos de 
mudar isso. Então, entramos no sistema de convênio e, naturalmente, nos 
cooperamos em 93 pela Unimed. 

A minha participação começou em 97, quando fui convidado a incorporar 
o movimento de renovação da Unimed e fui eleito conselheiro suplente. No 
ano seguinte, assumi o cargo de coordenador. 

Fortaleza, na época, tinha 200 mil clientes, era a maior Unimed do Nordeste 
– na frente de Belém do Pará, com 100 mil, e João Pessoa, com 80 mil.

Atualmente é muito bem estruturada. Partiu na frente com recursos 
próprios, foi uma das primeiras a ter hospital e investiu pesado em 
tecnologia da informação. A singular fortalezense tem 3.480 cooperados, 
com cerca de 310 mil clientes, podendo chegar a 320 mil com a absorção da 
Unimed Aracati. 

Os principais avanços se deram na profissionalização e na criação de novos 
planos de saúde, também voltados para as classes C e D. Outro destaque 
foi o Unimed Núcleos, em que mapeamos a cidade e vimos onde seria 
possível colocar centros de atendimento pequenos, com a presença de quatro 
profissionais da parte básica da medicina. 

João Mairton Pereira de Lucena,
diretor de Desenvolvimento Regional da Unimed do Brasil de 2005 a 2009
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O segredo da estrutura

O cooperativismo médico preconizado pela Unimed não seguiu um modelo linear 
de implantação nas diferentes cidades brasileiras. Enquanto algumas regiões 
se estruturavam em novas singulares, outras já organizavam suas federações, as 
chamadas cooperativas de segundo grau, formadas por um mínimo de três sin-
gulares. Ao mesmo tempo, surgiam movimentos para compor uma representação 
nacional da Unimed.

Ações empreendedoras se somavam para a construção do Sistema, com o 
intuito de organizar o modelo e definir padrões a serem seguidos pelas coope-
rativas médicas de todo o Brasil.

A região Sudeste foi a primeira a constituir uma federação, a de São Paulo, em 
19 de dezembro de 1971. Tinha como objetivo promover o intercâmbio de serviços 
e informações entre as singulares do Estado, assessorá-las no funcionamento e 
defendê-las perante órgãos governamentais e usuários. 

Edmundo Castilho foi eleito presidente dessa federação, composta inicial-
mente por 13 singulares: Piracicaba, Franca, Araraquara, São Carlos, Ribeirão 
Preto, Rio Claro, Cruzeiro, Campinas, Santos, Jaboticabal, Mogi das Cruzes, ABC 
e São José dos Campos. 

Representantes do governo e das entidades médicas, além de dirigentes cooperativistas, durante a posse da nova diretoria da Unimed do Brasil, 
encabeçada por Celso Corrêa de Barros, para o período de 2001 a 2005. Rio de Janeiro (RJ), 2001
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A constituição das demais cooperativas de 
segundo grau foi vital para que a Unimed pudesse 
consolidar sua marca e a proposta de cooperativismo 
médico no país. Com mais oportunidades para trocar 
informações, as singulares se desenvolveram e im-
pulsionaram o aparecimento de outras. 

Nos Estados de São Paulo e de Minas Gerais, o 
crescimento foi tão significativo que as federações 
precisaram se subdividir em unidades intrafede-
rativas, de modo a facilitar a troca de experiências 
entre as cooperativas mais próximas e a resolução 
dos problemas específicos de cada sub-região. Assim, 
passaram a fazer uma triagem de informações para 
que a federação pudesse se dedicar às questões mais 
abrangentes e tomar decisões mais eficazes. 

Hoje, a Federação das Unimeds do Estado de São 
Paulo abrange um universo de 4,6 milhões de clien-
tes, atendidos por 20.205 médicos, em 73 singulares, 
quatro federações intrafederativas – Centro Paulista, 
Vale do Paraíba, Nordeste Paulista e Centro-Oeste 
Paulista – e duas federações regionais: a Oeste Paulista 
e a Sudeste Paulista. 

Em 1992, em uma assembléia realizada 
na cidade de São Pedro, os presidentes das 
singulares do Estado de São Paulo decidiram 
dividir o Estado em seis regiões geográficas, 
distribuídas segundo uma linha imaginária 
traçada ao redor de uma cidade-chave para o 
Sistema. Esta passava a ser o centro geográfico 
daquela região, como é o caso de São José do 
Rio Preto, na área oeste do Estado; de Bauru, 
na divisão centro-oeste; ou de Limeira, no 
centro paulista. 

Coube ao dirigente de cada região montar 
uma estrutura cooperativista de segundo grau, 
denominada Federação Intrafederativa, com 
um perfil agregador, para servir de apoio às 
ações das singulares. É importante ressaltar 
que o sucesso das Intrafederativas não 
dependia de seu tamanho ou abrangência, 
mas do respeito às regras do cooperativismo.

Eudes de Freitas Aquino,
presidente da Unimed do Estado de São Paulo 
de 2006 a 2010 

Diretores da Unimed do Estado de São Paulo na festa dos 35 anos da 
entidade. Da esq. para a dir.: José Marcondes Netto, Mauro Candido 
Junqueira, Eudes de Freitas Aquino, Luiz Roberto Dib Mathias Duarte, 
Humberto Jorge Isaac e Ciro da Silva Monteiro. São Paulo (SP), 2006
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Constituição do Sistema 
Cooperativo Unimed

SISTEMA DE SOCIEDADES COOPERATIvAS UNIMED

SISTEMA COOPERATIvO UNIMED

UNIMED SEgUROS

UNIMED SEgUROS-SAúDE

UNIMED CORRETORA

UNIMED PARTICIPAçõES

UNIMED ADMINISTRAçÃO 
 E SERvIçOS 

FUNDAçÃO UNIMED

SISTEMA DE SOCIEDADES AUxILIARES UNIMED

UNIMED DO BRASIL

FEDERAçõES

SINgULARES

CENTRAL NACIONAL 
UNIMED
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Singulares
O	cooperativismo	classifica	as	 sociedades	cooperativas	por	grau	e	por	 ramo	de	
atividade. As cooperativas de primeiro grau são conhecidas como singulares, sendo 
seu quadro social formado por pessoas físicas. É nessa instância que o trabalho em 
si é realizado e na qual o cooperado encontra as condições ideais para o exercício 
de	sua	profissão.	

E na Unimed não é diferente. Um grupo de médicos, inspirado pelas idéias 
de Edmundo Castilho, associou-se e fundou a cooperativa de trabalho médico 
em Santos, a primeira cooperativa médica do país. geralmente, a singular detém 
autonomia	administrativa	e	financeira	e	celebra	contratos,	propiciando	ao	médico	
a possibilidade de realizar atendimento em seu próprio consultório. É administrada, 
comumente, por um conselho de administração e por uma diretoria executiva, bem 
como é regida por uma gestão democrática.

Na estrutura do Sistema Cooperativo Unimed, as singulares associam-se para 
formar as cooperativas de segundo grau, as federações. Estas, por sua vez, se reúnem 
e formam a Confederação, cooperativa de terceiro grau, que entre outras responsa-
bilidades tem o papel de representar, integrar e orientar a atuação das cooperativas 
médicas e empresas do Sistema , defendendo, fortalecendo e consolidando a marca 
Unimed. 

Normalmente, a singular celebra contratos de prestação de assistência médica 
em	âmbito	local,	cabendo	às	outras	cooperativas	firmarem	contratos	de	abrangência	
regional ou nacional. 

Os atendimentos médicos são realizados na rede das singulares, a partir do 
repasse de clientes, mecanismo que possibilita o intercâmbio de atendimento entre 
as cooperativas, o que amplia fortemente a rede de serviços em nível nacional.

Ao	 final	 de	 2007,	 a	Unimed	 conta	 com	377	 cooperativas	médicas	 no	 país,	
congregando mais de 105 mil médicos cooperados e prestando atendimento a  
14,5 milhões de brasileiros, características que a tornam a maior experiência coope-
rativista na área de saúde em todo o mundo.
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É difícil juntar todo mundo em uma 
assembléia, pela dificuldade de agenda dos 
dirigentes das singulares e porque se torna 
uma atividade dispendiosa e menos eficaz. 
Se compararmos a zona metropolitana 
de Belo Horizonte com o sul de Minas, por 
exemplo, vamos perceber que as dificuldades 
são completamente diferentes. Mas, quando 
focamos a atenção em uma área específica do 
Estado, percebemos problemas semelhantes e 
conseguimos resolvê-los com mais facilidade. 
Somente depois de analisar alguns assuntos 
regionalmente é que as questões ou soluções 
de interesse comum seguem para discussão 
em uma reunião estadual. Essa é uma forma 
de filtrar as informações e descentralizar as 
decisões. 

Francisco José Neves,
um dos fundadores e presidente da Unimed 
Belo Horizonte de 1978 a 1998 (in memoriam)

Em Minas Gerais, com 62 singulares abrangendo 
boa parte dos 853 municípios do Estado, a federação 
organizou-se em seis regionais – Inconfidência Mi-
neira, Zona da Mata Mineira, Sul de Minas, Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba, Leste/Nordeste de Minas e 
Estado de Minas Gerais – que agrupam mais de 14,9 
mil cooperados. Os usuários hoje chegam a 2 milhões, 
e as cooperativas de maior porte são as de Belo Hori-
zonte, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba e Governador 
Valadares.

A divisão interna do Estado mineiro só ocorreu 
a partir de 1996, quando o Sistema permitiu essas 
subdivisões para tornar as decisões mais ágeis e o 
sistema de votação mais justo. A Federação de Minas 
Gerais começou em 1977, com mais de seis Unime-
ds – Belo Horizonte, Montes Claros, Juiz de Fora, 
Uberaba, Uberlândia e Varginha. Ela orientava as 
singulares em relação ao funcionamento e promovia 
cursos de gestão. 

Durante os 17 anos da gestão do seu fundador, 
Nívio Braz de Lima, novas singulares surgiram, ex-
pandindo o quadro de cooperados e possibilitando 
à federação formar seu patrimônio, adquirindo o 
prédio onde funciona sua sede.

Nívio Braz de Lima, durante a comemoração do 18º aniversário da 
Federação do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte (MG), 1995
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Antes de ser presidente da Federação de Minas Gerais, cargo que ocupo 
atualmente, fui presidente da Unimed de Belo Horizonte por oito anos, entre 
1998 e 2006. A própria eleição do nosso grupo foi um momento marcante. 
Pela primeira vez, houve uma disputa entre duas chapas e isso deu um 
ânimo à singular. O presidente anterior, Francisco José Neves, estava no 
cargo há 20 anos.

O primeiro ano foi muito difícil, até pensei em ir embora, porque gerenciar 
tudo aquilo era muito complexo. Só que eu tinha sido eleito com mais de 3 
mil votos, os médicos tinham uma grande expectativa. Então, resolvi ficar, 
profissionalizar a gestão e ser muito rigoroso no cumprimento das novas regras. 

Hoje considero que Minas está em um estágio intermediário em relação ao 
Brasil – não está tão desenvolvido quanto o Sul, mas já ultrapassou algumas 
dificuldades que ainda são enfrentadas no Norte e no Nordeste do país.

Emerson Fidelis Campos,
presidente da Federação Interfederativa do Estado de Minas Gerais  
de 2006 a 2010

Fundada em 1972, a Federação Rio de Janeiro, composta atualmente por 21 
singulares, não precisou criar unidades Intrafederativas, mas, informalmente, 
divide o Estado em três regiões. Na área metropolitana, as cooperativas mais 
importantes são a da capital e a de Niterói, enquanto na região norte do Estado 
destacam-se as Unimeds de Macaé e de Campos. Já na região sul, as maiores são 
Volta Redonda, Petrópolis e Nova Friburgo. 

Médicos cooperados participam da votação que elegeu Emerson Fidelis Campos à 
presidência da Unimed Belo Horizonte. Belo Horizonte (MG), 1998
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Eu fiz parte da assembléia de fundação da 
Unimed Norte Fluminense, em janeiro de 
1978, na cidade de Itaperuna. O grande 
incentivador para a criação desta singular foi 

Arnaldo Bomfim, então presidente da 
Unimed Rio. 

No início fiquei apenas como 
cooperado, mas sempre fui 
participativo. Somente em 1992 

passei a ser dirigente. Esse trabalho 
em Itaperuna foi se consolidando, até que 

fui indicado para a diretoria da Federação 
das Unimeds do Estado do Rio de Janeiro, que 
teve apenas três presidentes até hoje: o doutor 
Chastinet, o doutor Dagoberto e eu, a partir 
de 2005. Nesses quase 20 anos de Unimed, 
percebo que seu principal diferencial continua 
sendo o respeito ao trabalho do médico e às 
escolhas do paciente, exatamente como na 
época de sua criação.

Eu vejo também que a Unimed Rio é um grande 
transatlântico e as demais singulares são 
navios ou barquinhos que navegam no mesmo 
sentido. 

Euclides Malta Carpi,
presidente da Federação do Estado do Rio  
de Janeiro de 2005 a 2009 

A federação mais nova da região Sudeste é a do Espírito Santo, que conta, atual-
mente, com cinco singulares e cerca de 3 mil médicos cooperados. Formada em 
1992, tem alto índice de participação de cooperados nas reuniões, mantendo-se 
líder dentre os planos de saúde do Estado. 

Os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que compõem o Pólo 
Sul, criaram suas federações nos anos de 1972, 1979 e 1982, respectivamente. 

Em 1994, a identificação entre eles levou à formação da Unimed Mercosul, 
com sede em Florianópolis, sob a liderança do médico Arnaldo Mallmann, que foi 
superintendente desta unidade durante três anos. Para manter essa mobilização, 
são realizadas reuniões mensais entre os membros dos três Estados. 

O Espírito Santo é um Estado menor, onde a 
maioria dos médicos se conhece. Isso facilita o 
trabalho, as reuniões são mais participativas 
e as pessoas mobilizadas. Até porque as 
Unimeds da federação são detentoras de 68% 
dos planos de saúde da região, então o médico 
vive praticamente do retorno das consultas 
feitas pela Unimed, o que o torna mais 
disposto a lutar pela expansão do Sistema. 

Apesar de não termos a mesma condição 
financeira de outras federações, conseguimos 
aumentar a remuneração do médico 
cooperado. Também mantemos um perfeito 
equilíbrio entre o que nós arrecadamos e 
os valores que temos que repassar para os 
hospitais e laboratórios. Conseguimos, assim, 
uma distribuição mais equânime do que 
arrecadamos, o que em minha opinião é o 
papel fundamental do cooperativismo.

Gerson Thomé Marino,
presidente da Federação do 
Estado do Espírito Santo 
de 2000 a 2008
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Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é uma 
cidade extremamente cooperativista. Tem 
cooperativa de trabalho, de crédito, de folclore, 
de arroz, de soja, de consumo, de táxi e uma 
de ferroviários que chegou a ser a maior da 
América do Sul. Em determinada época, um 
em cada três habitantes da cidade pertencia 
a alguma cooperativa. Então, não foi difícil 
convencer os médicos a fundar uma de  
saúde quando fomos ameaçados pela 
medicina de grupo. 

Em 1972 aconteceu a maior assembléia da 
classe médica até então realizada na cidade, 
com 70 participantes, que fundaram a 
Singular de Santa Maria. 

Já havia umas seis Unimeds no Rio Grande 
do Sul, mas ainda sem muita troca de 
informações entre elas. A virada foi quando 
o governo estadual resolveu fazer um plano 
de saúde para os funcionários públicos: o 
Instituto de Previdência do Estado. Mas o 
Estado só tinha um hospital em Porto Alegre, 
então o médico responsável pelo Instituto 
contratou as Unimeds do interior. Santa 
Maria, que tinha 40 usuários, passou a ter 32 
mil do dia para a noite. E, em pouco tempo, 
99% dos médicos da cidade pertenciam à 
Unimed. 

Como o cooperativismo estava crescendo, 
procurei o então presidente da Federação do 
Rio Grande do Sul, Günter Gauby Fleicshhut, 
e me ofereci para rodar todo o Estado 
vendendo a idéia da Unimed. Falei que estava 
acostumado a viajar como presidente do 
Clube Lions, que grande parte dos médicos 
do Estado haviam sido meus alunos e que eu 
tinha facilidade para transmitir mensagens 
dogmáticas. Em troca, pedi que a federação 
fizesse o planejamento das cooperativas. 

Ajudei a fundar diversas singulares e continuei 
a missão de expandir o cooperativismo quando 
fui presidente da federação. 

O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado 
brasileiro a registrar cooperados em todos os 
seus municípios.

João Eduardo de Oliveira Irion,
um dos fundadores da Unimed Santa Maria e 
presidente da Unimed Seguros de 1989 a 2001 
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Inicialmente denominada Fecomed, a Unimed 
RS – Federação Nacional das Cooperativas Médicas 
do Rio Grande do Sul é constituída por 30 singulares 
e detém o controle da Uniair Transporte Aeromédico 
Unimed RS. A estrutura disponibilizada na região 
revela números grandiosos, como a cobertura de 496 
municípios, mais de 1,2 milhão de clientes, 7,4 mil 
cooperados e 4,2 mil colaboradores.

Naquela época, havia 18 Unimeds no Estado. 
O resultado foi nove a nove – a turma estava 
bem dividida. Não sabíamos o que fazer, 
o estatuto não previa empate. Então, a 
assessoria jurídica decidiu transferir a eleição 
para maio, dois meses depois. A idéia era 
restabelecer as candidaturas, mas ninguém 
mudou suas chapas nesses 60 dias. O que 
aconteceu nesse período foi que o doutor Irion 
conseguiu o registro para a Unimed de São 
Borja, que ele havia criado, e houve uma 
mudança na diretoria da Unimed de Pelotas, 
que estava do lado deles e passou para o nosso. 

Na nova eleição ganhamos por um voto: dez 
contra nove. Depois disso, nunca mais saí da 
presidência. 

A cada três anos fazemos novas eleições, 
consulto todos os nossos presidentes, que agora 
são em número maior, representando  
30 singulares. 

Nilson Luiz May,
um dos fundadores da Unimed Vales do Taquari 
e Rio Pardo e presidente da Unimed-RS 
de 1985 a 2009

Em 1985, o grupo de Lajeado, da Unimed 
Vales do Taquari e Rio Pardo, de onde eu 
era presidente, e outros companheiros, me 
indicaram como candidato à Federação do 
Rio Grande do Sul, porque achavam que a 
região poderia ter um melhor desenvolvimento. 
O candidato do outro lado era o doutor João 
Eduardo Irion, um doutrinador, uma pessoa 
que desenvolveu muito o cooperativismo e mais 
experiente do que eu. 

Inauguração da Unimed de Novo Hamburgo, atual Vale dos Sinos. 
Da esq. para a dir.: João Eduardo de Oliveira Irion (Unimed Santa 
Maria) e Miguel  Henrique Schmitz (prefeito de Novo Hamburgo).  
Novo Hamburgo (RS), maio de 1975
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A Unimed Paraná, igualmente, tem conseguido bons resultados. Cerca de 
1 milhão de paranaenses estão entre os clientes das 22 Unimeds do Estado. Na  
capital, Curitiba, onde a concorrência com outros planos de saúde é maior, a 
cooperativa é líder no segmento.

A Federação do Paraná foi fundada em 18 de agosto de 1979 por quatro 
cooperativas: Londrina, Curitiba, Ponta Grossa e Guarapuava. Um dos 
facilitadores para o desenvolvimento da região foi a criação de um software 
que permitiu a comunicação e a integração entre as singulares do Estado, 
a partir dos anos 90. Houve uma grande evolução desde então. Enquanto 
ninguém conhecia a ISO 9000, implantei um sistema e fui certificado em 
Londrina. Não se falava em sistema de informática, e o Paraná construiu 
um. Porém, mais importante do que ter tudo isso em Londrina foi trazer 
para a federação. Eu sempre defendo que o Sistema Unimed não é erguido 
por uma diretoria. Ele é construído ao longo de diversas gestões. Digo isso 
com a experiência de quem passou por três gestões em Londrina, oito anos 
como diretor executivo da federação e, desde 2006, como seu presidente. 
São 18 anos acompanhando o processo de desenvolvimento da Unimed.

Orestes Barrozo Medeiros Pullin,
presidente da Federação do Estado do Paraná de 2006 a 2010

Fachada da sede da Federação do Estado do Paraná. Curitiba (PR), 2006
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A partir da década de 90, o Estado paranaense também se destacou na busca 
pela profissionalização da cooperativa. A federação procurou dar mais atenção 
às singulares do interior, oferecendo treinamento e educação aos dirigentes, de 
modo que houvesse melhoria na gestão individual das unidades. Ainda nesse 
período definiu-se como meta obrigatória o desenvolvimento de um programa de 
informática para toda a região, antecipando-se em relação às demais federações 
brasileiras. 

A Federação das Unimeds de Santa Catarina foi fundada pelos médicos 
Ivo Januário Ferreira, de Joinville; Lincoln Virmond Abreu, de Florianópolis; 
e Ernesto Gazziero Filho, de Blumenau. Até 1985 manteve sua atuação voltada 
para a representatividade política e, a partir daí, passou a exercer funções como 
a negociação de contratos estaduais. O cooperativismo médico, então, começou 
a ser difundido no interior do Estado e rapidamente se expandiu.

Além de atender a mais de 300 mil pessoas, foi a responsável pela criação 
do conceito de “Unimed Prestadora”. O termo surgiu após a promulgação da 
regulamentação dos planos de saúde e designa as cooperativas que prestam os 
serviços de assistência médica, mas não possuem usuários próprios.

Considero o Sistema de Análise e Acompanhamento das Cooperativas 
nosso projeto mais efetivo. Ele funciona a partir da avaliação de cerca 
de 40 indicadores, que compõem o score mensal de cada federada. 
Isso permite à federação ter um controle de todos os dados econômicos, 
financeiros, administrativos e políticos de suas 22 singulares. Dessa forma, 
a entidade pode auxiliar, socorrer ou subsidiar uma cooperativa que, 
eventualmente, esteja passando por alguma dificuldade. Outro ponto forte 
da federação é a relação mais próxima da diretoria com os colaboradores. 
Estamos sempre procurando inovar, tanto que, há quatro anos, criamos 
um programa de gratificação variável, a partir de metas estabelecidas pelos 
próprios colaboradores.

Manoel Almeida Neto,
vice-presidente da Federação do Estado do Paraná de 2006 a 2010
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Em 1997, transformações na Unimed do Brasil 
provocaram um movimento de renovação 
nas federações e me candidatei para esse 
processo. Até então eu participava da Unimed 
Joinville, onde havia exercido as funções 
de conselheiro, vice-presidente e depois 
presidente. Como não havia uma chapa 
formada, os três mais votados, dos cinco que se 
apresentaram, compuseram a diretoria. Eu fui 
eleito presidente e contei com Adônis Rogério 
Rosar e Walmore Pereira Siqueira Junior na 
diretoria. Fui reeleito em março de 2003 e, em 
2007, iniciei meu terceiro e último mandato. 
Agora estou ajudando a preparar um grupo 
que provavelmente vai traçar o destino da 
federação para os próximos oito, 12 anos. 

Quando assumi a sua presidência, em março 
de 1999, o Estado tinha 15 cooperativas 
e 610 mil usuários. Fizemos um trabalho 
muito interessante nas regiões que não 
tinham condições de formar suas próprias 
singulares. Aí era constituída uma OQS, 
uma Organização do Quadro Social. E a 
Associação dos Médicos daquela região se 
encarregava de fazer reuniões mensais para 
discutir questões pertinentes àquele grupo. 
Um deles agora tem 68 cooperados e até hoje 
consegue fazer reuniões mensais com 50% 
de comparecimento de seus membros. Uma 
pesquisa realizada há dois anos mostrava 
que 95% dos cooperados daquela singular 

tinham participado de pelo menos uma 
reunião no ano, o que demonstra o interesse 
em compartilhar das decisões. A partir desse 
trabalho algumas cidades conseguiram seu 
registro como operadoras de plano de saúde e 
outras se transformaram em prestadoras.  

A Federação de Santa Catarina foi preparada 
para crescer e vem mostrando isso nos últimos 
anos. Estamos chegando a 1 milhão de 
usuários no Estado, com um faturamento que 
cresce cerca de 30% ao ano.

Dalmo Claro de Oliveira,
presidente da Federação do Estado de Santa 
Catarina de 1999 a 2011 e da Unimed Seguros 
de 2005 a 2008
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No Norte e no Nordeste, da vinculação das Unimeds 
João Pessoa, Campina Grande e Recife, originou-se, 
em 1977, a Federação das Unimeds do Norte/Nordeste, 
que teve como primeiro presidente o médico Alberto 
Urquiza Wanderley. 

Com o passar do tempo e com a criação de co-
operativas estaduais, essa federação assumiu a de-
nominação de Confederação das Unimeds do Norte/
Nordeste, que tem sua sede na cidade de João Pessoa 
(PB). Reúne, atualmente, cerca de 18 mil médicos 
cooperados e 1,5 milhão de usuários, organizados em 
oito federações – Alagipe, Amazônia, Baiana, Ceará, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambucana 
–  e 58 singulares.

Na década de 80, outras federações despontaram 
naquela região, como a da Bahia, fundada em 1985. 
Seu trabalho impulsionou a formação de novas Uni-
meds no Estado, que atualmente conta com 18 sin-
gulares – nove delas respondem à federação baiana, 
criada em 1998 após a divisão ocorrida no Sistema 
Unimed. As duas maiores cooperativas da região 
são a Unimed Feira de Santana, com cerca de 33 mil 
usuários, seguida da Unimed Sudoeste da Bahia, com 
24 mil usuários.

A Federação de Pernambuco surgiu em 1989. A 
Singular de Recife já havia sido formada na década 
anterior, entrando em funcionamento no ano de 
1981. Depois da federação nasceram diversas singu-
lares, como a de Guararapes, Petrolina, Garanhuns e 
a do Sertão Central. Nesse Estado, a exemplo do que 
aconteceu na Bahia, em 1998, fundou-se na época a 
federação pernambucana.

A Federação Bahia, que presido desde 2001, 
tem nove singulares, seis operadoras e três 
prestadoras. As operadoras são aquelas que 
vendem e administram os planos de saúde 
e estão sob o controle da Agência Nacional 
de Saúde. Já as prestadoras realizam o 
atendimento aos pacientes e recebem o 
valor referente àquele serviço, mas não 
comercializam planos. 

Tirando a Unimed Feira de Santana, que tem 
em torno de 33 mil usuários, e a do Sudoeste 
da Bahia, que possui uns 24 mil, as outras são 
pequenas. A minha região está há cerca de 500 
quilômetros da capital, o que às vezes dificulta 
determinadas ações. 

Apesar de não termos uma concorrência forte 
de outros planos, o mercado local enfrenta 
dificuldades econômicas. Em uma pesquisa 
que encomendamos, 84% responderam que 
não tinham o nível fundamental de ensino 
e, portanto, menos condições de adquirir 
um plano de saúde. Além disso, 88% das 
empresas são familiares e têm menos de 
cinco funcionários. Por outro lado, existe um 
interesse muito grande dos médicos recém-
formados. Praticamente 100% deles procuram 
a Unimed para deixar seus currículos e 
propostas para entrar na cooperativa. 

Mauro Muiños de Andrade,
presidente da Federação do Estado da Bahia de 
2001 a 2009
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Um dos grandes méritos da federação 
pernambucana é sua gestão participativa 
e democrática. Além dos diretores, há um 
grupo grande de cooperados que participa do 
trabalho operacional. Sem esse trabalho em 
equipe, não conseguiríamos colocar nossas 
idéias em prática. 

Hoje congregamos cinco Unimeds, que 
atendem 186 mil clientes. As singulares 
são independentes, mas nos reunimos na 
federação semanalmente para dividir o 
trabalho e tentar progredir nesse mercado 
competitivo de Pernambuco. 

Temos dois hospitais, uma urgência 
pediátrica, uma urgência na cidade de 
Olinda e abrimos um pronto-atendimento no 
bairro de Boa Viagem. Esse leque de ofertas 
garante nossa permanência no mercado e a 
possibilidade de conquistar novos clientes. 

Maria de Lourdes Correa de Araújo,
presidente da Unimed Pernambucana  
de 1998 a 2010

Uma das coisas que eu prezo muito na 
minha administração são os funcionários. 
Principalmente depois que eu ouvi de um 
empresário japonês, em uma convenção 
médica, que as pessoas mais importantes 
em um hospital eram os funcionários, não 
os pacientes. Ele explicou que se eles não 
exercerem direito sua função, os clientes não 
procurarão mais aquele hospital. Desde então 
procuro manter meus colaboradores satisfeitos. 

A federação promove festival de cinema, como 
o do Charles Chaplin, que eles adoraram; a 
Festa de São João, que é muito importante em 
Pernambuco; reuniões e premiações. 

Se você tiver funcionários realmente satisfeitos, 
é possível superar os outros problemas. Em 
qualquer empresa, seja de plano de saúde ou 
em uma fábrica, você tem que respeitá-los 
muito, conversar com eles para saber o que 
está acontecendo e, então, tomar as devidas 
providências. 

Ronaldo Paes Barreto,
presidente da 
Federação do Estado 
de Pernambuco de 
1989 a 2009
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A Confederação das Unimeds do Centro-Oeste e Tocantins foi fundada em 
1985. É formada pelos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, To-
cantins e Distrito Federal. A região conta com mais de 8 mil médicos cooperados 
e cerca de 1,1 milhão de usuários.

Já a Federação das Unimeds do Distrito Federal e Região Metropolitana 
foi criada em 2002, a partir da iniciativa das Singulares de Luziânia, Formosa e 
Brasília.

Quando assumi a Confederação do Centro-Oeste e Tocantins, em 2002, ela tinha 
uma representação política e institucional. Mas tivemos que nos tornar uma 
operadora de fato, porque possuímos a documentação necessária para participar 
das licitações em Brasília, onde temos clientes como o Ministério da Agricultura, 
o Tribunal de Contas da União e o Supremo Tribunal Federal. 

No caso de Tocantins, que tinha 12,5 mil usuários, repassados por meio de 
intercâmbio para a Confederação, chegamos a 200 mil clientes e agora o Estado 
tem sua própria operadora. Além disso, prestamos serviços às nossas federações e 
singulares na área de informática e distribuição de medicamentos.

Paulo Roberto de Almeida Insfran,
presidente da Confederação do Centro-Oeste e Tocantins de 2002 a 2010

Inauguração da sede da Confederação do Centro-Oeste e Tocantins. Da esq. para a dir.: José Abel 
Alcanfor Ximenes, presidente da Unimed Cerrado, e os diretores Financeiro e Administrativo, além do 
presidente da entidade, respectivamente, Alencar Farina, Danúbio Oliveira e Paulo Roberto de Almeida 
Insfran. Brasília (DF), 2005
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A Federação de Brasília é pequena, formada 
apenas por três singulares, Formosa, 
Luziânia e Brasília. Mas a região tem uma 
particularidade geográfica muito importante: 
abriga pessoas de todas as localidades 
brasileiras, favorecendo o intercâmbio com as 
outras Unimeds. Grande parte de nossa receita 
provém das singulares para as quais prestamos 
serviço. Isso é bom, porque quase não há 
indústrias em Brasília.

Antonio Carlos Pires Miletto,
presidente da Federação das Unimeds  
do Distrito Federal e Região Metropolitana  
de 2006 a 2010

A Federação de Mato Grosso do Sul, fundada em 1995, constantemente colhe 
bons resultados de sua gestão direcionada a proporcionar políticas, informações 
e compartilhar experiências com suas cinco singulares – Corumbá, Aquidauana, 
Três Lagoas, Dourados e Campo Grande. Juntas  somam cerca de 2 mil cooperados 
e 165 mil usuários. Por meio de palestras e reuniões, os dirigentes informam 
as cooperativas sobre as novidades do Sistema e sugerem a estratégia que cada 
unidade deve seguir. 

Criada em 1996, a Federação de Mato Grosso agrega sete singulares: Barra 
do Garças, Cáceres, Cuiabá, Norte do Mato Grosso, Rondonópolis, Vale do Jauru 
e Vale do Sepotuba. Mais de 1,5 mil médicos filiados atendem cerca de 250 mil 
usuários, a maioria na cidade de Cuiabá.  

Um dos nossos desafios 
até hoje no Mato 
Grosso do Sul é o de 
buscar o entendimento 
dos cooperados de que a Unimed é a nossa 
empresa. Ela não é um grupo mercantilista, 
ela não é um bico. Não é do presidente, do 
vice-presidente ou do diretor financeiro. É de 
todos. E isso é o princípio do cooperativismo: 
a igualdade entre todos os cooperados. Os 
dirigentes são passageiros e a Unimed vai 
continuar, a marca Unimed, a grife. Na 
verdade, hoje esse nome Unimed é uma grife. 
Quando você fala Unimed, as pessoas te 
respeitam. E essa solidificação da marca nos 
últimos dez anos foi muito intensa. Ela se 
fortaleceu bastante e praticamente, no nosso 
Estado, só tem Unimed. É líder absoluta de 
mercado e cresce a cada dia.

Valdmário Rodrigues Júnior,
presidente da Federação do Estado do 
Mato Grosso do Sul de 2006 a 2010
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Quando voltei da minha temporada de estudos 
nos Estados Unidos, trabalhava em Cuiabá e 
me sustentava bem como médico particular. 
Eu não precisava da Unimed, de nenhum 
plano de saúde. Eram 20 consultas por dia, 
todas pagas à vista, em dinheiro. Não se usava 
cheque naquela época. Eu me lembro que só 
tinha um trabalho extra: ir ao banco todos os 
dias para depositar aquele dinheiro. Tudo que 
ganhei na minha vida foi naqueles primeiros 
anos de prática médica em Cuiabá. 

Depois de uns 10 ou 15 anos, de 1986 em 
diante, os usuários de planos de saúde 
cresceram muito, e os atendimentos 
particulares diminuíram bastante. Então, 
para nós, médicos, acabou sendo importante 
nos associarmos à Unimed. Hoje, a maioria 
dos médicos brasileiros não tem condições 
de sobreviver se não estiver de alguma forma 
trabalhando para os planos de saúde. E já 
que eles dominaram o mercado, é melhor que 
sejamos seus donos. Por isso minha opção 
pela Unimed. E como minha intenção era 
participar ativamente do Sistema, acabei 
virando dirigente. 

Minha principal realização como presidente 
da Federação de Mato Grosso foi vê-la crescer 
e ocupar seu espaço nacional. Também pude 
participar ativamente na nova Constituição 
Unimed. 

Dentro dos diversos órgãos que compõem o 
Sistema Cooperativo Unimed, mantivemos 
excelente convívio com os principais diretores, 
e com isso houve uma importante troca de 
conhecimentos e de visitas. Obtive muita ajuda 
da assessoria jurídica e contábil da Unimed 
do Brasil, assim como acesso à tecnologia de 
informação. 

A federação se integrou totalmente ao 
Sistema e hoje nós prestamos serviços e 
somos importantes no dia-a-dia de nossas 
singulares. Só em Cuiabá, que é a maior 
Unimed do Estado, temos 180 mil usuários e 
1.050 médicos cooperados. 

Joaquim Martins Spadoni,
presidente da Federação do Estado  
do Mato Grosso de 2004 a 2007
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O foco da atual gestão da Federação Cerrado, an-
tiga Federação Goiás e Tocantins, está na qualificação 
e capacitação dos recursos humanos. Foram desen-
volvidos cursos de administração cooperativista, de 
maneira que hoje todos os diretores e presidentes das 
20 Unimeds que a compõem são pós-graduados.

Outra conquista da região foi a implantação de 
uma rede referenciada em todo o Estado de Goiás, 
em um curto espaço de tempo, para concorrer a uma 
licitação pública. Dessa tarefa participaram ativa-
mente a diretoria da capital e os médicos do interior, 
que são ou foram dirigentes de cooperativas. Por fim, 
a licitação foi cancelada e os funcionários públicos 
receberam carteirinhas das duas empresas concor-
rentes, tendo a possibilidade de escolher a prestadora 
do serviço de saúde de sua preferência. Em poucos 
meses, a Unimed já respondia por 70% a 80% dos 
atendimentos naquela organização. Atualmente, os 
Estados de Goiás e Tocantins congregam cerca de 340 
mil usuários do Sistema.

A Federação Cerrado, antiga Goiás e 
Tocantins, conta com 18 Unimeds inseridas 
nesse contexto Centro-Oeste, que tem Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

A Unimed Goiânia, fundada em 1978, é a 
maior de todas. As demais foram lentamente 
para o sistema de capilarização. Hoje todas 
têm seu grau de importância, proporcional 
ao tamanho das cidades onde estão, como 
Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Catalão e 
demais. 

Especificamente a Unimed Goiânia tem uma 
característica interessante, que muito poucas 
Unimeds talvez tenham, não é o comum: a 
diretoria é eleita pelos nomes mais votados. 
Ela não é uma chapa fechada. 

Na região Goiás e Tocantins, há 
aproximadamente 400 mil usuários, sendo 
que a Unimed Goiânia tem metade desses 
usuários – 200 mil. 

Sizenando da Silva Campos Júnior,
diretor de Desenvolvimento Regional da 
Unimed do Brasil de 2005 a 2009
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Unimed do Brasil
O ano de 1975 marca o surgimento da Unimed do 
Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas 
Médicas, fundamental para que o Sistema se tornasse 
o maior do mundo, nesse setor. 

Seu modelo se consolidou como um exemplo a ser 
seguido pelas cooperativas que atuam nesse ramo, se-
gundo entidades internacionais, como a Organização 
Internacional das Cooperativas de Saúde –  Interna-
tional Health Co-operative Organisation (IHCO).

Uma das federações a desempenhar um papel 
fundamental em sua formação foi a do Rio de Janeiro, 
pois contava com o idealismo de Djalma Chastinet 
Contreiras, neurocirurgião com visão totalmente vol-
tada para a atuação social. Em 1972, ele acumulava as 
funções de presidente da Unimed Rio e da federação 
daquele Estado.

Chastinet era considerado um filósofo da medici-
na cooperativa, da “medicina do povo”. Companheiro 
de Edmundo Castilho, então na Federação de São 
Paulo, entendeu o momento certo para a criação de um 
órgão que coordenasse normas, regras e procedimen-
tos da Unimed em âmbito nacional, sonho acalentado 
desde a expansão do Sistema por todo o país. 

As idéias foram surgindo em reuniões informais 
realizadas entre os representantes das cooperativas, 
para troca de experiências. Uma das seções desses 
encontros era denominada “Como eu Faço”, na qual 
singulares ou federações descreviam situações vividas 
e soluções encontradas.

Imbuídas desse espírito, as Federações do Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo começaram 
a estudar os requisitos necessários para a consti-
tuição de uma Confederação. Elaborado o estatuto, 
convocaram uma assembléia que se realizou na sede 
da Associação Paulista de Medicina (APM), em São 
Paulo, no dia 28 de novembro de 1975. O objetivo foi 

aprovar a criação da Unimed do Brasil, entidade má-
xima do Sistema Cooperativo Unimed, que congrega 
federações e singulares de todo o país. 

A primeira diretoria foi formada por Edmundo 
Castilho, presidente; Jeber Juabre, vice-presidente; 
Leon Francisco da Silveira Lobo, superintendente; 
e pelos conselheiros Manoel da Costa Pinto Junior, 
Oswaldo Akamine, Geraldo Rocha Motta, Germano 
Brasiliense Bratz, Djalma Chastinet Contreras, João 
Eduardo Oliveira Irion, Arnaldo Silvestre Mallmann 
e João Carlos Kilpp.

Celso Corrêa de Barros, ao lado de seus companheiros de diretoria, na 
cerimônia de posse de seu segundo mandato como presidente da Unimed do 
Brasil. São Paulo (SP), 2005
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A criação da Unimed Santos serviu de modelo para o restante do Estado 
e do país. Quando o interior de São Paulo aderiu ao cooperativismo, 
fundamos a federação paulista, a primeira do Brasil. No momento em 
que outros Estados brasileiros se incorporaram ao Sistema, como Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e 
Pernambuco, fomos constituindo as federações regionais. O passo seguinte 
foi unificar tudo em uma Confederação, a Unimed do Brasil, da qual 
fui presidente durante 26 anos. Nossa idéia era atender às demandas 
nacionais e também mundiais, pois recebíamos convite para visitar 
diversos países para contar nossa experiência cooperativista, para dizer 
que ser Unimed é tratar o usuário com respeito e dignificar o trabalho 
médico. Assim, as duas partes se favorecem, beneficiando a comunidade, 
respeitando o país, o mundo e, mais do que tudo, respeitando a vida. 

Edmundo Castilho,
fundador da Unimed e presidente da Unimed do Brasil de 1975 a 2000

O principal papel da Confederação, em nível nacional, e das federações, em 
suas respectivas regiões, é cuidar da gestão política e institucional da Unimed. 
Isso inclui a proteção do Sistema, a divulgação e a expansão do cooperativismo 
para regiões que ainda não tenham aderido à doutrina e também à promoção da 
educação para seus membros, preparando-os para seguir corretamente os pre-
ceitos do cooperativismo e para exercer cargos administrativos nas cooperativas. 
Cabe ainda à Confederação zelar pelo bom uso e pela gestão da marca Unimed.

Desde sua fundação, vivenciou a sua mais significativa mudança em março 
de 2001, quando o pediatra Celso Corrêa de Barros, presidente da Unimed Rio, 
assumiu a presidência. Ao seu lado, compunham a nova diretoria Arnaldo Silvestre 
Mallmann, do Rio Grande do Sul, como diretor de Administração e Estratégia; 
Almir Adir Gentil, de Santa Catarina, como diretor de Marketing e Desenvol-
vimento; e João Batista Caetano, de Minas Gerais, na diretoria de Integração 
Cooperativista.

Entre os compromissos assumidos, a nova diretoria buscou o diálogo com 
as entidades representativas da classe médica, a restauração da credibilidade 
nacional da marca Unimed, a valorização do médico cooperado e o fortaleci-
mento das federações e singulares, incluindo, ainda, a meta maior de reunificar 
o Sistema.
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Do Brasil para o mundo
O trabalho pioneiro e bem-sucedido da Unimed passou a 
ser visto como paradigma na área da saúde mundial. Tor-
nou-se reconhecido e ambicionado internacionalmente. 

A partir da década de 80, líderes do Sistema Unimed 
começaram a receber convites de outros países para ex-
plicar a constituição do modelo brasileiro, suas vantagens 
e as dificuldades enfrentadas. 

Uma das primeiras viagens teve como destino a 
cidade de Barcelona, na Espanha, onde uma crise no 
atendimento médico havia se instalado. Além de contribuir 
para que fosse criada uma estrutura semelhante à brasi-
leira, esse intercâmbio possibilitou que a nação espanhola 
passasse a ser a segunda pátria no mundo a oferecer uma 
assistência médica cooperativista. Depois dessa visita, os 
dirigentes da Unimed receberam propostas para discutir 
o modelo em Portugal, nos Estados Unidos, na República 
Dominicana, na Guatemala e no Japão.

No país oriental, nas cidades de Nagoya e Tóquio, eles 
se depararam com um cenário bem diferente: o regime 
cooperativo era aplicado apenas aos idosos, que freqüen-
tavam hospitais de cooperativas, como resultado de uma 
cultura que preza a família e as pessoas mais velhas.

Os países latino-americanos também demonstraram 
interesse na reprodução do modelo. Em 1983, médicos 
do Paraguai vieram ao Brasil conhecer detalhadamente a 
proposta. A partir dessa experiência, criaram a Unimed do 
Alto Paraná, vizinha a Foz de Iguaçu, que passou a manter 
um intercâmbio com o Brasil. Ainda hoje, de todos os 
projetos internacionais, este é o único que usa a marca 
Unimed. Com o surgimento da Unimed Mercosul, em 1994, 
e a criação de sua Câmara de Compensação, os usuários 
de todo o Sistema Unimed começaram a ser atendidos em 
casos de urgência e emergência em terras paraguaias.

Debates de temas que dizem respeito ao desenvol-
vimento da fórmula cooperativista no segmento saúde 
também aconteceram junto à Cooperativa Médica Inte-
grada, sediada em Buenos Aires, na Argentina. 

Representantes dos governos da Rússia e da Letônia 
visitaram a Unimed do Brasil e colheram informações para 
dar início aos estudos para a implantação do cooperativis-
mo médico em seus respectivos países. 

Dirigentes do Sistema Cooperativo Unimed recebem o presidente da 
IHCO, José Carlos Guisado (segundo da dir. para a esq.).  
São Paulo (SP), 2006

Edmundo Castilho, então presidente da Unimed 
do Brasil, à esquerda, e Shoji Kato, presidente 

da Japanese Cooperative, na fundação da IHCO. 
Costa Rica, 1996 

58



Ainda no começo da década de 90, iniciaram-se 
os contatos com um grupo colombiano, que quis ver de 
perto como se aplicava a filosofia cooperativista na área 
médica, uma vez que a reforma constitucional em curso 
naquela nação previa mudanças na previdência social. Os 
serviços de saúde na Colômbia foram privatizados, criando 
a figura jurídica das entidades promotoras da saúde, sob 
a sigla EPS, que deveriam ter capital aberto para garantir 
sua solvência. 

Em 1994, um ano após a visita de Mario Rueda Go-
mes, então presidente da Federação Médica Colombiana, 
órgão equivalente à AMB, surgiu a Femec – Cooperativa 
Integral de Trabajo Médico Asociado. A empresa, criada 
pela propagação dos ideais da Unimed, uniu-se à coope-
rativa brasileira para fundar a Unimec S.A. EPS – Unión de 
Usuarios,  Médicos y Cajas, com sede em Bogotá. 

O modelo brasileiro foi bem-aceito na Colômbia e 
chegou a ter 3 mil profissionais associados em mais de 
138 cidades, além de mais de 1,2 milhão de usuários. Cerca 
de 80% deles pertenciam às classes menos favorecidas. A 
maior diferença entre os dois formatos era que o colom-
biano tinha uma organização única nacional, com sede em 
Bogotá, e 14 sucursais espalhadas por diferentes regiões, 
enquanto as Unimeds brasileiras sempre foram autônomas, 
embora se reportem a uma organização nacional. A desca-
pitalização do sistema colombiano e as perdas registradas 
em seus últimos anos de atuação levaram à liquidação da 
Unimec, em 2002. 

Com o incremento das demandas externas, a Unimed 
do Brasil criou, em 1992, a Assessoria Internacional, chefiada 
por Carlos Sandskaer, ex-diretor para a América Latina da 
ACI, que depois foi transformada em gerência internacional, 
dirigida por Antonio Martins Cortada. Em 1995, a área se 
tornou uma diretoria, sob a responsabilidade do anestesista 
gaúcho Arnaldo Silvestre Mallmann. 

Ainda naquele ano, durante o 1º Fórum Latino de 
Cooperativismo de Cooperativas de Saúde, a Unimed foi 
reconhecida como a entidade cooperativista líder do setor 
de saúde nas Américas. Realizado na cidade de Guarulhos, 
o evento reuniu entidades de mais de 30 países das 
Américas e Europa. 

O assessor internacional e o presidente da Unimed do Brasil, 
respectivamente Antonio Martins Cortada e Edmundo Castilho (primeiro 
e segundo da esq. para a dir.), participam de reunião na Colômbia, em 
20 de agosto de 1997. Colômbia, 1997  

Nesse período, a atuação da Unimed no exterior 
já não se resumia ao assessoramento e à transferência 
de know-how para constituição de novas cooperativas 
médicas. Em novembro de 1996, numa atuação conjunta 
com a Associação de Cooperativas de Saúde do Japão e 
a Fundación Espriu da Espanha, criou a IHCO. Trata-se de 
um órgão setorial da ACI, que por sua vez é ligada à Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) e à Organização das 
Nações Unidas (ONU), para aproximar as cooperativas de 
saúde em todo o mundo. Na ocasião, Edmundo Castilho 
foi eleito o primeiro vice-presidente da IHCO e presidente 
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da IHCO Américas, ficando responsável pela coordenação 
das ações dessa instituição no continente americano, além 
de realizar contatos com cooperativas de saúde em todo 
o mundo para troca de idéias e experiências. 

Em 2001, Celso Corrêa de Barros, que acabara de ser 
conduzido à presidência da Unimed do Brasil, assumiu a 
vice-presidência da entidade. Quatro anos depois, o cargo 
passou a ser ocupado por Almir Gentil, diretor de Marketing 
e Desenvolvimento da Confederação.

Em abril de 2005, a exportação do formato brasileiro 
foi incentivada por representantes de cooperativas de 
diversos países, reunidos durante o Seminário Internacio-
nal de Sanidad Y Cooperativas, realizado na Espanha e 
organizado pela Fundación Espriu. 

No ano seguinte, um grupo de 12 membros do co-
mando da IHCO, provenientes de países como Malásia, 
Japão, Suécia, Bélgica, Espanha e Argentina, esteve na sede 
da Unimed do Brasil para obter informações detalhadas 
sobre o porte do Sistema e seu modelo de gestão. 

Ainda em 2006, o acréscimo do vínculo entre as 
cooperativas de saúde e a promoção de seu desenvolvi-
mento foi foco das primeiras jornadas “Las Cooperativas 
de Salud de América – Realidad del presente, necesi-
dad del futuro”, organizada pela Federación Argentina 
de Entidades Solidarias de Salud Cooperativa Ltda. 
(Faess), com a co-organização da Unimed do Brasil e 
o patrocínio da IHCO. Na oportunidade, dirigentes do 
Sistema Cooperativo Unimed participaram de uma 
mesa-redonda intitulada “As cooperativas de saúde e 
o compromisso com a comunidade”. Um dos principais 
resultados desse evento foi a “Declaração de Buenos 
Aires”, por meio da qual os signatários se compromete-
ram a trabalhar em conjunto pela promoção da saúde 
em suas comunidades, a fim de reduzir a desigualdade 
social, além de aumentar os vínculos com a OMS.

Outro acordo internacional foi firmado, em agosto 
daquele ano, com a Universidade de Ohio, uma das mais 
tradicionais organizações de ensino superior americana, 

Integração entre dirigentes cooperativistas nacionais e de diversos países, como Japão e Suécia, em evento na sede da Unimed do Brasil. 
São Paulo (SP), 2006
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pela Fundação Unimed, com a chancela da Unimed do 
Brasil. A parceria possibilita que cooperados, dirigentes 
e técnicos participem de eventos educacionais naquela 
instituição.

Todo esse intercâmbio de idéias e experiências vi-
venciado pela Unimed proporcionou grande aprendizado 
aos seus dirigentes. Dois exemplos são marcantes: da 
experiência espanhola da Mondragón, surgiu a Usimed no 
Brasil, cooperativa de consumo dos clientes Unimed, que 
não visa lucros, oferecendo produtos e serviços, tais como 
medicamentos, órteses e próteses, a preços menores do 
que os encontrados no mercado; e das visitas de Antônio 
Moacyr de Azevedo, então dirigente da Federação do 
Rio Grande do Sul, no final da década de 1980, a países 
europeus, como Espanha, Portugal e Alemanha, nasceu a 
Unicred, cooperativa de crédito do Sistema.

Os então presidente e diretor internacional da Unimed do Brasil, 
respectivamente Edmundo Castilho e Arnaldo Silvestre Mallmann 
(terceiro e quarto da esq. para a dir.), no centro cirúrgico de um 
hospital na Espanha. Espanha, década de 1990
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“A organização das cooperativas leva a que, nos anos 90, 
sejam criados o sistema de crédito, o sistema de usuários. 
É a década das grandes empresas.” 

Maria Henriqueta Magalhães, assessora da presidência da 
Unimed do Brasil

Evolução do modelo



O crescimento acelerado das cooperativas de trabalho 
médico Unimed, assim como as condições de mer-
cado cada vez mais competitivas, mostraram que era 
preciso criar instituições e empresas para apoiá-las. 
Assim, em 1984, foi instituído o Sistema Nacional 
Unimed (SNU), uma sociedade civil integrada pelas 
cooperativas que utilizavam a sigla Unimed. 

Além de possibilitar a integração de empreen-
dimentos congêneres, que seriam criados ao longo 
do tempo, à área assistencial, essa medida fez com 
que a Unimed desse um novo salto, passando de um 
Sistema Cooperativo para um Complexo Empresarial 
Cooperativo. Este, por sua vez, teve sua denominação 
alterada, em setembro de 2006, para Sistema Coope-
rativo Unimed, reunindo todas as singulares, fede-
rações, a Confederação e as outras empresas, como 
Fundação Unimed, Unimed Participações, Unimed 
Seguradora, Unimed Corretora, Central Nacional 
Unimed e Unimed Administração e Serviços.

Todo esse conglomerado também conta com o 
apoio de cooperativas de outros ramos, que emana-

No começo, existia apenas uma controladora da companhia de seguros, 
já que a cooperativa não tinha esse direito legal. Em assembléia fui eleito 
presidente da Unimed Participações e saí a campo para convencer o Sistema a 
investir na holding e a mudar o contrato social, trocando o voto unitário pelo 
voto proporcional ao capital investido. Aprovada a mudança, as Unimeds de 
grande porte, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, e algumas 
federações, como Santa Catarina, começaram a colocar mais dinheiro na 
Unimed Participações. No fim do meu mandato, em 2001, 90% do débito 
estava quitado. Foi uma transição importante para o Sistema. 

Humberto Banal Batista da Silva,
diretor Financeiro da Unicred Petrópolis de 2005 a 2009

ram dele próprio, como o Sistema Unicred (coope-
rativas de crédito) e o Sistema Usimed (cooperativa 
de usuários).

Por volta do ano 2000, as duas principais razões 
para a existência do SNU já estavam resolvidas ou pelo 
menos encaminhadas: a aquisição de um hospital 
para a Unimed São Paulo e a criação da Seguradora. 
Assim, ele foi substituído pela Unimed Participações, 
instância maior do Complexo Empresarial e principal 
acionista das empresas que dele fazem parte.
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A Unimed Participações coordena três 
empresas, como uma holding. Tem sob seu 
guarda-chuva a Unimed Corretora; a UAS 
– Unimed Administração e Serviços, que presta 
serviço terceirizado como RH, contabilidade, 
jurídico e planejamento estratégico para as 
Unimeds, e a Unimed Seguradora, que é a 
maior delas. 

A Participações não é uma operadora de 
planos de saúde, e as empresas que ela 
comanda, como a UAS e a Corretora, também 
não o são. Talvez tenha uma ligação indireta 
com essa questão por meio da Unimed Seguros. 
Como holding, cuida do crescimento básico da 
Seguradora. 

Atualmente, mais de 200 Unimeds são 
suas sócias, sendo que cada uma possui 
cotas e podem aportar o capital de acordo 
com o regulamento. As associadas são as 
cooperativas de primeiro grau e de segundo 
grau, bem como a própria Confederação. De acordo com o crescimento da Unimed 

Participações, nós vamos colocando cotas 
à venda. O aporte desse capital é que vai 
determinar o grau de participação de cada 
uma das sócias. 

Hoje, a Unimed que tem o poder de capitalizar 
mais dinheiro é a que tem o maior poder dentro 
da Participações; no sentido de cotas, ela é 
bem pulverizada. 

Também desenvolvemos, há dois anos, um 
trabalho na Unimed Participações que está 
tendo um bom sucesso, e, pela primeira vez, 
começamos a distribuir dividendos para as 
suas sócias. É bem gratificante.

Robertson D’Agnoluzzo,
presidente da Unimed Participações 
de 2005 a 2009
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No final da década de 1980, muitas singulares estavam 
consolidadas, contavam com o respeito da comuni-
dade local e movimentavam significativa quantia de 
recursos em suas regiões. Alcançaram patamares 
que lhes permitiam exigir melhores condições de 
crédito junto aos bancos. Com isso, seus integrantes 
começaram a buscar soluções que possibilitassem 
maior acesso ao capital necessário aos investimentos, 
abrindo possibilidade para aplicação dos princípios 
cooperativistas também nas operações financeiras. 

A aquisição de sedes próprias ou suas ampliações, 
a construção e a equipagem de hospitais ou postos 
de atendimento exigiam verbas que dificilmente 
poderiam ser obtidas apenas com a colaboração dos 
cooperados da Unimed. E, quando esses recursos 
provinham do sistema financeiro, os altos juros pra-
ticados inviabilizavam os investimentos.

Após estudar algumas experiências estrangeiras, 
Antônio Moacyr de Azevedo, então presidente da Uni-
med Vale das Antas, no Rio Grande do Sul, implantou a 
primeira cooperativa de crédito do Sistema, em agosto 
de 1989. Com bons resultados em mãos, Azevedo le-
vou para a Unimed do Brasil a idéia de constituir uma 
cooperativa nacional de crédito, a Unicred. 

A proposta inicial, que era de atendimento ape-
nas aos cooperados Unimed, depois foi estendida a 
todos os médicos do país, por recomendação do Banco 
Central do Brasil.

Atualmente, a Unicred se enquadra como coo-
perativa de crédito mútuo dentro da legislação bra-
sileira e é formada, além dos médicos, por diversos 
profissionais da área de saúde, como enfermeiros, 
dentistas, fisioterapeutas e psicólogos.

Unicred, vantagens em relação ao 
modelo bancário tradicional
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Fundamos a Unicred Petrópolis, no Estado do 
Rio de Janeiro, em dezembro de 1989. Ainda 
não existia uma estrutura organizada de 
cooperativa de crédito criada por médicos 
no Brasil. Havia apenas a experiência do 
Rio Grande do Sul, no Vale das Antas e em 
Passo Fundo. Demorou alguns anos para 
conseguirmos autorização do Banco Central, 
o que aconteceu em 1993. Depois de três 
meses de utilização do Sistema, fizemos uma 
pesquisa de opinião com os usuários e 97% 
deles se mostraram plenamente satisfeitos 
de terem trocado seu banco convencional 
pelo cooperativo. Tanto que, em oito anos de 
funcionamento, chegamos a 50 mil usuários 
na região. 

Depois da Unicred Petrópolis, foram 
fundadas a Unicred Rio e a Unicred Macaé. A 
contabilidade dessas cooperativas de crédito 
fluminenses é unificada na sede da central, na 
cidade do Rio de Janeiro. 

A Unicred funciona como um Sistema paralelo 
ao da Unimed, mas não está em todas as 
singulares, porque isso acarretaria um custo 
muito alto. Então, existem hoje cerca de 130 
Unicreds para mais de 300 Unimeds. 

A Unicred Petrópolis, por exemplo, abrange 
também as cidades de Três Rios e Teresópolis, 
onde há Postos de Atendimento Cooperativo, os 
PACs, que funcionam como se fossem agências 
bancárias. 

Há Unicreds no Brasil que atingem 15 cidades 
ou mais. E no futuro pode ser necessário fazer 
uma consolidação, diminuindo o número 
de unidades, para acompanhar os custos 
administrativos. 

A maioria dos médicos usa a cooperativa 
de crédito para realizar seus empréstimos e 
aplicações. E, no final do ano, o resultado é 
dividido pelos sócios na proporção de suas 
operações. 

Enquanto a Unimed comemora seus 40 anos 
de existência, o Sistema Unicred, nascido no 
Rio Grande do Sul, em 1989, completa 18 anos. 
Foi um momento muito marcante essa decisão 
de querermos constituir uma cooperativa de 
crédito para deixar de depender dos bancos. 

Humberto Banal Batista da Silva,
diretor Financeiro da Unicred Petrópolis 
de 2005 a 2009
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Em abril de 1990, a Unimed do Brasil estabeleceu uma coordenadoria de 
cooperativa de crédito, cuja função era incentivar as singulares a criar suas pró-
prias cooperativas de crédito mútuo para financiar a compra de equipamentos e 
a construção de hospitais, centros de diagnóstico e laboratórios. 

Em 1993, 17 Unicreds estavam em funcionamento no Brasil. Outras 12 dis-
punham de autorização do Banco Central para entrar em operação, nove estavam 
em processo de aprovação, três em fase de preparação da documentação e 42 
realizando estudos de viabilidade.

Os recursos para a manutenção dessas cooperativas provinha das quantias 
destinadas ao pagamento dos serviços contratados de terceiros, como hospitais, 
clínicas e laboratórios, e do ingresso das verbas da cooperativa de trabalho, de 
seus cooperados e funcionários.

A criação da Unicred em Goiás foi um fato 
marcante e uma decisão difícil, porque 
o Sistema estava rompendo uma série de 
barreiras que outras entidades médicas 
tentaram e não conseguiram. 

Quando eu assumi a Unimed Goiânia, em 
1990, já haviam implantado uma cooperativa 
de crédito no sul do país. Mas, sempre que se 
propunha algo semelhante aqui, boa parte 
dos médicos era contra. Eles pressionavam, 
argumentando que não dávamos conta nem 
de administrar a área médica, quanto mais 
de ser banqueiros. Mas eu sempre fui muito 
persistente, muito determinado naquilo 
que eu achava correto. Procurava respaldo, 
embora fosse veemente na defesa daquilo em 
que acreditava, como a constituição de uma 
cooperativa de crédito na região. 

Então, chamei nosso diretor financeiro na 
época, Francisco Sales, e disse: ‘Você vai fazer 
o que for preciso, mas vai fundar a Unicred 
em Goiás.’ Felizmente ele abraçou a idéia e 
nós conseguimos dar início à Unicred Brasil 
Central dentro da Unimed Goiânia, em 1992, 
com recursos próprios. Planejamos o retorno 
do empréstimo em um ano, mas, nos primeiros 
seis meses de funcionamento, a cooperativa de 
crédito pagou tudo o que devia à singular. 

A Unicred funcionou por um período em 
uma sala dentro da sede da cooperativa 
médica; quando fomos para outro espaço, 
ela adquiriu o seu e hoje é mais pujante que 
o próprio Sistema Cooperativista. E também 
cumpre uma dimensão social importante, já 
que atende todas as profissões ligadas à área 
médica. 

José Abel Alcanfor Ximenes,
presidente da Unimed Cerrado de 1994 a 2010
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Devido à expansão do Sistema, durante as assembléias realizadas pela Unimed 
do Brasil, no início dos anos 1990, Edmundo Castilho enfatizava a necessidade 
de estabelecer uma unidade nacional também para as cooperativas de crédito. A 
resolução veio em 11 de julho de 1994, com a aprovação da criação da Confederação 
Nacional das Cooperativas Centrais Unicred – Unicred do Brasil, consolidando 
o cooperativismo de crédito em todo o território nacional.

Sua missão é desenvolver e coordenar ações políticas e administrativas para 
a implantação de Centrais – cooperativas de segundo grau, equivalentes às fe-
derações na Unimed –, representar institucionalmente o Sistema e estabelecer 
diretrizes de padronização, fiscalização e proteção da marca. Também presta as-
sessoria financeira às Unicreds Singulares e Centrais e estabelece um ranking de 
todas as unidades, por meio de índices que medem a saúde financeira e o sucesso 
da gestão de seus administradores. 

Para avaliar a capacidade de risco das Unicreds, sua assessoria técnica utiliza 
as diretrizes do Banco Central do Brasil e consolida o rating Unicred para análise 
detalhada. 

Elabora, ainda, estratégias e normas por meio de comitês, que são divididos 
em várias áreas, como gestão dos riscos e investimentos, entre outros.

Em 1994 fui convidado para ser um dos fundadores da Unicred do Brasil. 
Naquela época, já existiam algumas Unicreds Singulares, mas não havia 
uma estrutura nacional. Eu trabalhei com o doutor Antônio Moacyr de 
Azevedo, do Rio Grande do Sul, que trouxe a Unicred para o Sistema, e com 
o doutor Gley Nogueira Fernandes Gurjão, do Rio Grande do Norte. Éramos 
três diretores na Unicred do Brasil.

Assim como a Unimed, a Unicred cresceu a ponto de se tornar uma 
referência nacional. Hoje praticamente todas as Unimeds trabalham em 
parceria com as Unicreds de sua região. 

Como também não visa lucro, tudo o que sobra é distribuído aos seus 
cooperados, na proporção do movimento de cada um. Por isso, há interesse 
em colocar todo o dinheiro disponível na Unicred: o dinheiro excedente 
volta para os cooperados em vez de ir para o banqueiro, como normalmente 
acontece nas operações de crédito.

Nestor Biscardi,
um dos fundadores da Unimed Santos e presidente da Unimed Sudeste 
Paulista de 1998 a 2007
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As Unicreds criadas inicialmente estavam 
meio soltas, não existia uma federação para 
agregá-las. Então, o Edmundo Castilho 
resolveu arranjar uma maneira de unificar 
as já existentes e fundar outras. Ele convidou 
a mim e ao Antônio Moacyr de Azevedo, ele 
como presidente e eu como vice-presidente, e 
o Nestor Biscardi, que também ajudou muito 
no processo. Fundamos outras Unicreds e 
agregamos tudo na Unicred do Brasil. 

Eu levei a idéia lá para o Nordeste, que é 
minha área de atuação, o Moacyr para o Sul e 
o Nestor visitou muita gente no Estado de São 
Paulo. 

A cooperativa de crédito funciona como um 
banco: faz empréstimos e aplicações, só não 
tem compensação de valores. Os cheques 
emitidos por ela são compensados por outro 
banco. No começo, os volumes de empréstimo 
eram pequenos, equivalentes à quantidade 
de capital que movimentava. Como o Sistema 
cresceu, hoje os valores são bem maiores. 

A grande vantagem é que ela não é obrigada 
a fazer o depósito compulsório de quase 
50% de seus depósitos no Banco Central, 
como acontece com os demais bancos. Ela 
pode aplicar 100% do que arrecada. Isso 
possibilita empréstimos mais baratos e melhor 
remuneração nas aplicações. A inadimplência 
no Sistema também é muito baixa, uma vez 
que o médico vincula o empréstimo à sua 
produção na Unimed. 

A Unicred é o braço financeiro da Unimed, 
com um papel tão importante quanto o das 
demais instituições complementares ao 
Sistema. Enquanto outros planos de saúde não 
oferecem mais benefícios aos seus membros, 
os cooperados da Unimed podem contar com a 
cooperativa de crédito, a seguradora e outras 
vantagens. Então, é melhor para o médico 
participar da Unimed em vez de se filiar a 
qualquer outro empreendimento.

Gley Nogueira Fernandes Gurjão,
um dos fundadores e presidente da Unimed 
Natal de 2002 a 2009
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O Sistema Unicred apresenta vantagens em 
relação ao modelo bancário tradicional que existe 
no Brasil. Cooperativas de crédito não estão sujeitas 
aos depósitos compulsórios, demandam estruturas 
pequenas e não necessitam de investimentos em pro-
paganda, pois os clientes são os próprios cooperados 
Unimed, que têm total interesse no crescimento de 
ambos os Sistemas.

Existem, ainda, outros benefícios, como o de 
operar sem cobrança de taxas, da obtenção de maio-
res lucros nas aplicações e de menores taxas de juros 
para os empréstimos. Tudo com o aval do Fundo 
Garantidor de Crédito e a parceria de um banco co-
mercial, que realiza as compensações bancárias para 
as cooperativas.

Em 2007 – sob a presidência de Denise Damian, 
diretoria administrativa de Douglas Alberto de Arruda 
Gomes e diretoria financeira de Wilson Ribeiro de 
Moraes Filho –, o Sistema Unicred contava com 133 
singulares, nove cooperativas centrais em 24 Estados 
brasileiros e mais de 140 mil associados. 

Em abril desse mesmo ano, as Unicreds atin-
giram a marca de R$ 3,5 bilhões em ativos totais. Os 
depósitos à vista chegaram a R$ 500 milhões, enquan-
to os depósitos a prazo romperam a barreira dos R$ 
2 bilhões. Em 12 meses, o Sistema crescera cerca de 
25%, em depósitos e em ativos. 

Ainda nesse período, a Unicred do Brasil filiou-
se ao Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 
Social, organização não governamental criada para 
mobilizar, sensibilizar e ajudar empresas a gerir seus 
negócios de forma socialmente responsável. 

A constituição das Unicreds foi um grande 
momento na história da Unimed, porque ela 
passou a oferecer serviços financeiros para os 
médicos, emprestando dinheiro a juro baixo, 
financiando casa, automóvel, computador, 
férias, casamento e até aniversário de 15 anos. 

Em Santa Catarina, a primeira Unicred a 
surgir foi a de Florianópolis, em março de 
1994. Ela nasceu dentro da Unimed, cresceu e 
hoje tem sede própria. 

Em assembléia geral realizada em março de 
2007, ficou determinado que quem tivesse 
acima de 65 anos de idade poderia retirar 
50% da sua cota na cooperativa. Quem está lá 
há dez anos, com uma cota de R$ 15 mil, por 
exemplo, pode retirar R$ 7.500 ao completar 
65 anos, sem deixar de ser cooperado. Por isso 
eu insisto em dizer que, na Unimed, o médico 
coopera espontaneamente para ter acesso a 
uma importante fatia do mercado. Com os 
benefícios oferecidos pela cooperativa, ele pode 
cumprir sua missão dentro do consultório e do 
hospital ou da clínica onde trabalha.

Murillo Ronald Capella,
um dos fundadores da Unimed Florianópolis 
e diretor de Relações Internacionais da 
Associação Médica Brasileira de 2005 a 2008
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Usimed, experiência que 
chega aos usuários 
Em fevereiro de 1993, quando o Sistema estava organizado nacionalmente e 
instituições complementares operavam para fortalecê-lo, foi criada a Usimed 
São Paulo, cooperativa de usuários. 

Com o objetivo de promover e defender as necessidades dos clientes, por 
meio de acesso aos medicamentos, materiais e equipamentos a preços mais 
baixos, a entidade também estendia seus benefícios à oferta de serviços de en-
fermagem e internação domiciliar, o chamado home care, à remoção programada 
sem ônus e à contratação de serviços de psicologia, odontologia, fonoaudiologia 
e fisioterapia domiciliar. 

Em outubro de 1995, durante a gestão de Celso Galdino Fraga Filho, foi lançado 
o primeiro produto da cooperativa de São Paulo: uma rede de farmácias com cinco 
pontos de atendimento na cidade. Naquela época, o atendimento da rede chegou à 
marca de 46 mil usuários, com um volume de vendas de R$ 150 mil mensais. 

O sucesso da experiência tinha levado, ainda, à criação, em 1994, da Usimed 
do Brasil, congregando todas as Usimeds em nível nacional. Entre suas funções 
estão a responsabilidade de orientar a constituição e a operacionalização de novas 
singulares, assim como padronizá-las e normatizá-las; centralizar as negociações 
com fornecedores e distribuidores nacionais; e representar os cooperados em 
discussões estratégicas e políticas. 

Para fortalecer o movimento cooperativista entre os usuários, também co-
meçou a realizar, a partir de 1996, encontros nacionais com a finalidade de unir 
o Sistema e ressaltar os diferenciais da Unimed. A primeira edição do Seminário 
Nacional sobre Cooperativas de Usuários aconteceu na cidade de Guarulhos, no 
Estado de São Paulo, reunindo diversas singulares e federações interessadas em 
criar uma Usimed em sua região.

Atualmente, as  35 Usimeds em operação beneficiam cerca de 1,8 milhão de 
cooperados com a venda de medicamentos em 42 drogarias localizadas no país. 
Os usuários podem usufruir de descontos por meio de convênios estabelecidos 
com  ópticas, academias de ginástica e outros estabelecimentos comerciais. Têm 
ainda a possibilidade de participar de cursos e palestras sobre cooperativismo, 
educação em saúde e medicina preventiva, realizados em parceria com a Unimed, 
e de grupos especiais, como o de gestantes, diabéticos e hipertensos. Qualquer 
pessoa física ou jurídica usuária da assistência médica Unimed pode fazer parte 
da Usimed. 
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Como cardiologista, eu observava a 
dificuldade dos clientes no acesso aos 
medicamentos prescritos no meu consultório. 
O custo era e continua altíssimo. Eu já sabia 
da existência da Usimed em São Paulo, de 
suas farmácias e também de uma medicina 
de grupo com farmácia no Rio de Janeiro 
querendo se instalar na região serrana. Então, 
sugeri ao Conselho, em 1995, a fundação da 
Usimed Petrópolis. 

Uma de nossas maiores conquistas foi 
vender medicamento genérico, que já é mais 

barato, com 50% de desconto, 
porque a Unimed subsidiava 

uma parte. Não condeno a 
opção de algumas singulares 
de estabelecer convênio com 
farmácias de terceiros ou de 

constituir unidades próprias, 
mas o interessante mesmo é montar 

esse tripé cooperativista: consumo, trabalho e 
crédito.

Humberto Banal Batista da Silva,
diretor Financeiro da Unicred Petrópolis de 
2005 a 2009

Reuni quatro grupos 
fortes que atuam no 
comércio de remédios 
no Nordeste e lancei um 
desafio: desenvolver um 
plano semelhante ao de saúde, subdividido 
por faixa etária e com um acréscimo para 
portadores de doença crônica, em que o 
usuário paga um preço fixo por mês para 
adquirir medicamentos. Fizemos diversas 
reuniões, um representante do grupo foi até o 
Canadá verificar como funcionava um plano 
semelhante implantado naquele país. Então, 
criamos o Garantemed. Com a carteirinha do 
plano, o usuário pega receita com o médico, 
vai até uma farmácia credenciada e compra 
medicamentos de uso contínuo com desconto 
de 30% sobre o preço da tabela. Eu tenho 
um contrato com a Redemed, que tem 68 
farmácias em João Pessoa. O plano resolveu o 
problema da distribuição, da conveniência e 
do investimento, e é um sucesso.

Aucélio Melo de Gusmão,
presidente da Federação do Estado da Paraíba 
de 1991 a 2012 

No entanto, devido à demanda de capital, algumas cooperativas médicas 
optam por fazer acordo com grandes grupos de farmácia, que já possuem exper-
tise nesse tipo de operação. É o caso da Unimed João Pessoa, por exemplo, que 
estende o mesmo tipo de benefício exclusivamente aos usuários da região da 
singular, por meio do Garantemed.
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Unimed Seguros, produtos segmentados 
nas áreas da saúde, vida e previdência

Estudos realizados no início dos anos 80, a partir das demandas por seguros 
patrimoniais e de vida apresentadas pelas singulares, mostraram que o Sistema, 
apesar de ainda não ter condições para instituir uma seguradora, poderia criar uma 
corretora de seguros. Como as leis daquele período não permitiam a criação de 
seguradoras no Brasil, a Unimed só poderia ter a sua se comprasse a carta-patente 
de uma operadora existente, o que representava altíssimo investimento.

Assim, em 1985, com a autorização da Superintendência de Seguros Privados 
(Susep) para iniciar sua operação, era criada a Unimed Corretora de Seguros.  

A nova empresa tinha sua atuação focada nos ramos de seguro de vida em 
grupo e de acidentes pessoais, sendo que o percentual dos recursos provenientes 
da venda desses produtos – como pró-labores, taxas de corretagem e agencia-
mentos – era transferido para o Sistema.

A chance de a Unimed se estabelecer definitivamente no setor de seguros 
só aconteceu em 1989, por meio da incorporação do Montepio Cooperativista do 
Brasil – Montecooper à Unimed Seguradora S.A. Em fevereiro de 1990, a nova 
empresa obteve autorização para operar no ramo de seguro de vida e planos de 
previdência privada aberta. A partir daí, teve rápida evolução.

Fachada da sede da Unimed Seguros. São Paulo (SP), 2006
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Com a expansão do Sistema, chegamos à 
conclusão de que a Unimed poderia fazer 
muito mais por seus cooperados, especialmente 
na área de seguros. Dessa forma, 
conseguiríamos também levantar recursos 
para construir mais hospitais, comprar 
aviões para socorrer pacientes em situações 
de emergência e interligar as Unimeds de 
todo o país por meio eletrônico. A experiência 
deu tão certo que hoje algumas singulares 
já estão fazendo medicina a distância e, 
quando é realmente necessário, removem 
seus pacientes para São Paulo, Rio de Janeiro 
ou Porto Alegre – as cidades mais equipadas 
da rede. O Estado que está mais adiantado 
nesse tipo de atendimento é o Rio Grande do 
Sul. O aviãozinho, helicóptero ou jatinho da 
federação vai buscar o usuário, leva-o para o 
hospital mais adequado, encaminha-o para 
tratamento e o traz novamente para casa. Hoje 
a nossa seguradora é referência para todo o 
Brasil.

Edmundo Castilho,
fundador da Unimed e presidente da Unimed 
do Brasil de 1975 a 2000

A Unimed Seguradora começou a operar, ini-
cialmente, em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Rondônia. Mais tarde passou a atender o 
país inteiro e também a operar no ramo de seguros 
elementares, também chamados  patrimoniais, como 
seguros para casa, carro e consultório. 

O crescimento foi tão rápido que, em 2006, a 
Unimed Seguros era a sexta maior no ranking do setor 
na área de saúde. Também alcançou, nessa época, a 
16ª colocação em previdência privada e na carteira de 
seguro de vida. No ranking geral, que contabiliza os 
prêmios totais, a Seguradora ocupava o 45º lugar entre 
169 operadoras nacionais e contava com 4,4 milhões 
de segurados, cerca de 10% do contingente total de 
usuários do sistema segurador brasileiro.

Nesse mesmo ano, o planejamento estratégico 
da Unimed Seguros foi baseado em ações com foco 
no seu setor de atuação, no ambiente econômico e 
no modelo de negócio da organização. As principais 
metas daquele período foram a maximização da 
rentabilidade das carteiras e dos investimentos e o 
controle da sinistralidade. Para concluir com sucesso 
as estratégias e os planos, a companhia investiu em 
sua estrutura, inaugurando sua nova sede, em São 
Paulo, no mês de junho. 

Além da matriz, escritórios regionais instalados 
em 25 cidades brasileiras oferecem produtos segmen-
tados nas áreas da saúde, vida e previdência.

Seu seguro-saúde destina-se a um público 
distinto daquele que geralmente compra os planos 
de saúde da cooperativa. Em geral, são empresas de 
grande porte que procuram beneficiar-se da rede 
ampla e ágil, presente em todo o país e internacio-
nalmente, e da possibilidade de reembolso de parte 
da consulta, exames ou do tratamento médico.
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No fim do ano de 88, o Edmundo Castilho 
me chamou para participar da Unimed do 
Brasil com a missão de criar um sistema de 
previdência para os médicos. Uma consultoria 
mostrou que havia dois caminhos para ter um 
sistema de previdência interno: contratar um 
montepio ou criar um sistema de previdência 
da Unimed. Chegamos à conclusão de que o 
primeiro não era vantajoso, porque significava 
entregar cadastros e receitas para terceiros; e a 
outra opção parecia o caminho a trilhar. Nessa 
época, muitos montepios no Brasil passavam 
por dificuldades, porque não conseguiam 
dinheiro para atender às exigências da 
Susep. O Montepio Cooperativista do 
Brasil, por exemplo, estava em processo 
de liquidação. Seu presidente, Francisco 
Antonio de Toledo Piza, e um dos diretores, 
Clóvis Poggetti, procuraram o Castilho para 
oferecê-lo à Unimed, sem custos, desde que 

assumisse o passivo. Depois de seis meses 
de acompanhamento, decidimos assumir o 
Montecooper. Injetamos dinheiro para pagar 
funcionários, salários atrasados e as demais 
dívidas dele. A primeira diretoria da Unimed 
Previdência Privada foi formada por Plácido 
Miranda, como presidente, por mim, como 
diretor técnico-administrativo, e pelo Poggetti 
– o único da antiga diretoria que permaneceu. 
Como o SNU não tinha dinheiro, tivemos 
que criar a Unimed Participações para ser a 
acionista majoritária. E começamos a propor 
para as Unimeds que embutissem, nos planos 
de saúde, um plano de previdência privada 
para os usuários, sem custo adicional. As 
Singulares de São Paulo e do Rio de Janeiro 
incluíram rapidamente seus clientes. Foi 
assim que conseguimos receita para dar início 
à Unimed Seguradora. O que parecia uma 
idéia inalcançável uns tempos atrás, hoje é 
uma realidade. 

João Eduardo Oliveira Irion,
um dos fundadores da Unimed Santa Maria e 
presidente da Unimed Seguros de 1989 a 2001

75



Fui escolhido para ser presidente da Unimed 
Seguros em março de 2005, mas só pude 
assumir definitivamente em julho, após 
aprovação da Susep, órgão que regulamenta 
o setor. 

A Seguradora Unimed iniciou suas atividades 
em 1989. É uma empresa jovem, que entrou 
na maioridade em 2007. Ela sempre atuou 
na área de seguro de vida, vida em grupo ou 
acidentes pessoais e previdência, além do 
seguro-saúde. Mas havia um produto muito 
importante para as Unimeds que precisou ser 
descontinuado nos últimos anos por conta de 
mudanças na legislação: o seguro-franquia 
– uma espécie de resseguro para os grandes 
eventos das Unimeds. 

Ele foi substituído em importância pelo Seguro 
de Renda por Invalidez Temporária (Serit), 
que é muito procurado pelos médicos. Como 
esses profissionais são, em sua maioria, 
autônomos, quando estão doentes deixam 
de atender em seus consultórios e hospitais e 
ficam sem renda, comprometendo a segurança 
financeira da família. Dos pouco mais de 

100 mil médicos cooperados do Sistema, 78 
mil adquiriram o Serit, ou seja, praticamente 
80%. Nós temos também um seguro embutido 
nos planos de saúde que garante um valor à 
família do titular, caso ele venha a falecer. O 
valor não é alto, mas ajuda nas despesas de 
funeral e documentações. 

A Seguradora tem o importante papel de 
fornecer os produtos necessários para as 
singulares e para os médicos cooperados 
e o de agregar valor aos planos de saúde. 
Temos recebido vários prêmios de mercado: 
melhor seguradora, pela Gazeta Mercantil; 
uma das melhores empresas para trabalhar, 
pela Exame; e uma das melhores para os 
executivos, concedido pela Você S/A.

Dalmo Claro de Oliveira,
presidente da Federação do Estado de Santa 
Catarina de 1999 a 2011 e da Unimed Seguros 
de 2005 a 2008
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Central Nacional Unimed, operadora 
nacional das cooperativas médicas

Criada em 1998 para atender à nova regulamentação de planos de saúde, a Lei nº 
9.656/98, a Central Nacional Unimed(CNU) tem por objetivo oferecer produtos 
em total conformidade com a legislação e garantir a satisfação dos clientes da rede 
Unimed. Disponibiliza planos empresariais com abrangência nacional e opera 
contratos que contemplam a partir de 300 usuários. 

Ao assumir o gerenciamento dos planos de saúde, serviu a outro objetivo 
do Sistema: separar a atuação política das operações da entidade. Dessa forma, a 
Unimed do Brasil passou  a ter um papel estritamente político e institucional. 

Como as singulares não foram obrigadas a se filiar à Central Nacional e 
puderam manter o atendimento aos planos nacionais por elas comercializados, 
houve um grande esforço para nortear atos e procedimentos padronizados de 
atendimento aos usuários. Foram realizadas reuniões e encontros para definir o 
Manual de Relacionamento que serviria a todo o Sistema. 

A Operadora Unimed está em sua terceira gestão. O presidente tem sido 
reeleito desde a fundação, embora tenha havido troca de vice-presidentes nesse 
período. No início da operação, em 1999, a empresa contava com 48 funcionários. 
Em 2007, já ultrapassava a barreira dos 600 colaboradores. 

Da esq. para a dir.: o diretor de Produtos e Operações, o presidente e o diretor Administrativo-Financeiro da 
Central Nacional Unimed, respectivamente Marco Antonio Eckert, Mohamad Akl e Gerson Thomé Marino, 
em evento da Operadora Nacional. São Paulo (SP), 2005
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A Unimed do Brasil ficou com a representação 
institucional, política e a defesa da marca, 
enquanto a Central Nacional passou a se 
responsabilizar pela parte operacional dos 
planos de saúde de abrangência nacional. A 
partir daí, os contratos que existiam dentro da 
Confederação migraram para a CNU já em 1999. 

O primeiro contrato comercializado pela 
Central foi com uma seguradora que não 
possuía rede no interior do país. No ano 
seguinte, já tínhamos 190 mil usuários. Nessa 
época, eu ainda exercia a função de diretor 
Administrativo na Unimed do Brasil, de 
diretor da Unimed Administração e Serviços e 
de presidente da Central Nacional. 

A partir de 2001, a CNU cresceu muito, chegou 
a 300 mil usuários e eu abri mão dos outros 
cargos. Em 2007, das 377 Unimeds do Sistema, 
300 já eram nossas associadas. Fizemos uma 
pesquisa em 2004 e obtivemos um índice de 
satisfação de 76%. Já em 2006, o percentual 
de singulares satisfeitas ou muito satisfeitas 
cresceu para 94%. Isso mostra que estamos 
fazendo um bom trabalho. 

Mesmo depois de associadas, as Unimeds 
podem continuar vendendo seus produtos 
normalmente. As singulares comercializam os 
planos individuais e os empresariais locais, 
as federações são responsáveis pelos planos 
regionais e a Central só cuida dos planos 
empresariais de abrangência nacional. Mas 
isso não é uma imposição. Cada unidade 
comercializa o plano que considerar mais 
conveniente. A Central Nacional existe para 
complementar o trabalho das associadas. 
Nosso formato é para concorrer com os 
grandes grupos de medicina de grupo. E 
temos condições para isso: de 2005 para 
2006, crescemos quase 30% em faturamento, 
alcançando os R$ 600 milhões, e 15% em 
número de usuários, chegando a 570 mil 
clientes. Além disso, subimos 104 posições no 
Guia Melhores e Maiores da revista Exame. 

Mohamad Akl,
presidente da Central Nacional Unimed de 
1998 a 2009

O diretor de Produtos e Operações e o presidente da Central 
Nacional Unimed, respectivamente, Marco Antonio Eckert e 
Mohamad Akl, durante assinatura da aquisição da sede da 
entidade. São Paulo (SP), 2003
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A grande função das empresas do Sistema é trazer 
mais clientes para o consultório dos médicos 
cooperados da Unimed. Nesse sentido, a Central 
Nacional tem um papel muito importante. Seu 
objetivo é vender planos empresariais para mais 
de 300 pessoas e com clientes em pelo menos 
três municípios. Quando ela comercializa 
planos na Baixada Santista, por exemplo, é a 
Unimed Santos que vai realizar o atendimento 
daquele cliente. Certa vez, a Central fechou um 
contrato com 2 mil vidas em uma indústria em 
Cubatão. Nós prestamos serviços a esses usuários, 
recebemos o custo operacional do atendimento 
– e aí está incluído o honorário médico, a 
hospitalização, o que for necessário – e mais 5% 
de taxa de administração. Então, é um modelo 
vantajoso para as singulares, que conseguem 
aumentar o valor pago pela consulta médica, 
sempre uma reivindicação dos cooperados.

Raimundo Vianna de Macedo,
presidente da Unimed Santos de 2006 a 2010
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Novos tempos e novas visões

“Tendo nascido como uma cooperativa, a Unimed tem no seu DNA 
a cultura da empregabilidade, da melhor distribuição de renda, da 
gestão do conhecimento e da construção de uma sociedade mais justa e 
igualitária. Sempre foi, portanto, um movimento natural compartilhar 
e defender esses valores junto aos nossos cooperados, colaboradores, 
clientes, às entidades de classe, ao governo e à população em geral.”

Almir Gentil, presidente da Fundação Unimed de 2005 a 2009 e diretor de 
Marketing e Desenvolvimento da Unimed do Brasil de 2001 a 2009



O início da década de 1990 foi marcado por mudanças importantes no cenário 
brasileiro. A abertura econômica propiciou o fim da indexação, do tabelamento 
de preços e de outros instrumentos de controle até então existentes. O Plano 
Real, implantado em 1994, fortaleceu a moeda brasileira e possibilitou o início 
da estabilização, que atraiu investidores estrangeiros e deu maior segurança aos 
empresários nacionais. 

Esse novo panorama compeliu as Unimeds a buscar profissionais experientes em 
administração e finanças e passar a dar mais atenção à gestão do negócio.

Os anos 90 ficaram conhecidos também pela privatização das empresas es-
tatais. O Estado se transformou em regulador e indutor do desenvolvimento, em 
vez de ser produtor ou agente investidor na economia nacional. 

Para fiscalizar e normatizar os diferentes segmentos da atividade econômi-
ca, foram criadas as agências reguladoras, como a Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), para o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis; a Agência Nacional 
de Telefonia (Anatel), para a telefonia; a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), para o setor elétrico; e a Agência Nacional de Águas (ANA), para con-
trolar o uso das águas de rios e lagos da União. Nesse contexto surgiu a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), órgão regulador das empresas prestadoras 
de assistência à saúde no Brasil, vinculado ao Ministério da Saúde, porém com 
autonomia financeira e administrativa. 

Como o mercado de planos de saúde vinha crescendo e exercendo um papel cada vez 
mais importante na sociedade, nós sabíamos que, em algum momento, o governo 
estabeleceria regras para que o sistema funcionasse adequadamente. 

A Agência veio em boa hora para normatizar os planos de saúde e cobrar 
profissionalismo das operadoras. Por outro lado, quando essas regras foram 
implantadas, quase não se conhecia a forma de atuar das cooperativas e isso nos 
trouxe alguns transtornos. Sempre achamos que a Unimed merecia um tratamento 
diferenciado em razão de sua função social. E isso foi levado diversas vezes ao 
governo, mas até hoje os impostos continuam excessivos. De qualquer forma, a 
maioria das singulares se enquadrou às normas da ANS, recebeu registro definitivo e 
teve uma ótima qualificação.

Orestes Barrozo Medeiros Pullin,
presidente da Federação do Estado do Paraná de 2006 a 2010 
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A Agência foi criada principalmente para fazer 
valer a Lei nº 9.656/98, referente aos planos de saúde, 
resultado de sete anos de tentativas de regulamentar a 
medicina complementar. Essa padronização se mos-
trou necessária para coibir distorções de preços de 
alguns planos em relação à renda dos consumidores 
e também garantir a qualidade do atendimento aos 
usuários. 

Assim, a partir de junho de 1998, os planos de 
saúde passaram a ter uma única diretriz, com pe-
quenas adequações locais. A princípio, isso causou 
preocupação ao Sistema Unimed, pois as cooperati-
vas médicas sempre atuaram em direção contrária, 
levando em conta as necessidades regionais e ope-
rando de forma global. E isso era justamente um de 
seus maiores trunfos para manter a competitividade 
no mercado. Então, as reformulações no modelo de 
gestão das singulares foram conduzidas de forma a 
manter essa vantagem competitiva. 

Quando a ANS surgiu, a Singular de Brasília estava funcionando 
bem. Em 2005, porém, com a falta de recebimento por parte de alguns 
clientes, tivemos problemas administrativos e diversos médicos deixaram 
a cooperativa ou impuseram restrições ao atendimento. Os usuários 
também começaram a reclamar para a Agência, que acabou por intervir 
na nossa Unimed. Isso foi muito importante, porque começou a nortear 
e a determinar as ações para que a singular saísse daquela fase. A partir 
de então, houve uma diminuição no número de cooperados, de usuários e 
fomos redimensionando a cooperativa. 

No ano seguinte, todas as queixas feitas à ANS foram arquivadas por não 
procederem, porque estávamos cumprindo as regras e prestando um serviço 
adequado, além de promover melhorias em sua qualidade e complexidade. 
Então, nossa carteira de clientes começou a crescer novamente.

Antonio Carlos Pires Miletto,
presidente da Federação das Unimeds do Distrito Federal e Região 
Metropolitana de 2006 a 2010

O Sistema Unimed esteve representado no Fórum Nacional de Saúde 
Suplementar pelos presidentes da Unimed do Brasil e da Central 
Nacional Unimed, Celso Corrêa de Barros e Mohamad Akl, o que 
possibilitou a exposição das dificuldades das cooperativas médicas. 
Brasília (DF), 2003
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Com o advento da ANS, todas as modalidades de contratos tiveram que ser 
aprovadas e registradas pelo órgão regulador. As empresas foram classificadas 
em operadoras, com poder de comercializar planos de saúde, e em prestadoras, 
aquelas que atendem os usuários das operadoras e são por elas remuneradas de 
acordo com os serviços prestados. 

Ao mesmo tempo em que trouxe a ordem e a padronização necessárias para 
o mercado de assistência à saúde, a Agência colocou limitações às operadoras no 
que diz respeito, por exemplo, ao aumento de preços. A determinação acabou por 
gerar despesas adicionais para o Sistema, uma vez que a medicina evolui rapida-
mente, trazendo novas tecnologias e exames que incrementam os custos de saúde, 
que não podem ser repassados livremente ao consumidor. A Unimed precisou 
também arcar com o pagamento da Taxa de Saúde Suplementar, instituída para 
financiar os custos de funcionamento da ANS.

Outra mudança foi que, até então, não se exigia das operadoras de planos de 
saúde uma previsibilidade em relação a provisões técnicas. Essa medida foi to-
mada pela Agência para evitar que uma prestadora de assistência à saúde chegasse 
a uma situação financeira que impedisse o cumprimento de seus compromissos 
com os usuários. 

Para cumprir os novos regramentos impostos, a Unimed do Brasil procurou 
manter abertos os canais de diálogo com a ANS, atitude fundamental na defesa 
dos interesses das cooperativas médicas e seus usuários. Manteve sua participa-
ção na Câmara de Saúde Suplementar e disponibilizou escritórios regionais em 
Brasília e no Rio de Janeiro para prestar orientação às cooperativas médicas e 
empresas do Sistema em procedimentos jurídicos, tributários e aqueles ligados 
à legislação do setor.

Dirigentes do Sistema Cooperativo Unimed na posse da Bancada do Cooperativismo de Saúde 
e da Frente Parlamentar da Saúde. Brasília (DF), 2003

foto muito ampliada! ver com GFK
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Quando a ANS começou a exercer sua função fiscalizadora, passamos 
por um primeiro momento de muita cobrança e pouco diálogo. A atuação 
da Agência foi se aprimorando, apesar de ainda hoje promover muitas 

obrigatoriedades, que têm grande impacto nos custos da cooperativa. 

Por outro lado, a ANS obrigou o Sistema a ser mais profissional e 
a buscar a capacitação de dirigentes e de colaboradores para obter 
informações mais consistentes sobre a operação. Embora isso fosse 

uma exigência a ser cumprida, esses dados eram vitais também para 
que tomássemos decisões dentro do próprio Sistema. O que a Unimed acha 

ruim é que, às vezes, falta diálogo e mais entendimento por parte do órgão 
regulador, que não é apenas uma questão de cumprir leis, mas de discutir 
um pouco mais qual o impacto disso tudo no mercado. 

Valdmário Rodrigues Júnior,
presidente da Federação do Estado do Mato Grosso do Sul de 2006 a 2010

Na Unimed Recife, o impacto foi grande. Precisamos montar um 
departamento específico para prestar contas à ANS, agregar equipamentos 
e alocar quatro funcionários e um coordenador para o setor. Na parte 
de informática, tivemos que fazer várias adaptações para poder seguir 
todas as exigências da Agência Nacional. As reservas técnicas também 
dificultaram um pouco, porque foi necessário juntar recursos para cumprir 
as obrigatoriedades. O impacto também foi sentido em relação à cobertura 
dos contratos. Antes nós tínhamos a cultura de que, não estando no 
contrato, o paciente não tinha direito a determinados atendimentos. Hoje, 
isso não pode mais existir. Então, mesmo nos contratos antigos, nos quais 
os pacientes não teriam direito a certas coberturas, nós tivemos que mantê-
las. Tudo isso onerou muito a cooperativa.

Maria de Lourdes Correa de Araújo,
presidente da Unimed Pernambucana de 1998 a 2010
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Integração e intercâmbio

O Sistema não teria se desenvolvido tão rapidamente sem a troca de experiências 
entre as singulares, já que  o conceito de cooperativismo médico era inédito no 
país. Outro fator que colaborou para essa integração foi a necessidade de pro-
mover um intercâmbio no atendimento de pacientes entre as diversas regiões 
do Brasil.

Essa ação acontece quando o usuário de uma cooperativa está em trânsito 
numa área de abrangência de outra singular e necessita de atendimento médico 
de urgência, a Unimed precisa de recursos médicos especializados e encaminha 
o cliente para outra cooperativa que possa atender àquela demanda ou o usuário 
reside ou trabalha na área de atuação de outra singular e usa regularmente seus 
serviços por cláusula contratual.

O intercâmbio foi consolidado definitivamente entre as singulares e fede-
rações a partir da promulgação da Constituição da Unimed, em 1994, durante a 
24ª Convenção Nacional, realizada em Salvador. O que era informal passou a ser 
oficial e obrigatório para todos os graus do Sistema. 

Para efetivar o bom convívio entre as cooperativas, a Unimed elaborou o Ma-
nual de Intercâmbio Nacional, cuja finalidade principal consiste em estabelecer 
normas e regras claras para esse fim.
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O intercâmbio no início era muito frágil, era praticamente uma negociação 
direta entre as cooperativas. Cada uma negociava à sua maneira. Depois, 
com a criação da Central Nacional Unimed, havia o intercâmbio entre ela 
e as singulares, mas também se manteve aquele existente entre as próprias 
cooperativas. Até que a Unimed do Brasil criou um Comitê de Intercâmbio 
para definir normas e regras a serem seguidas por todo o Sistema. Hoje 
há uma diretoria específica para coordenar essa área, a de Integração 
Cooperativista. O intercâmbio ganhou atenção redobrada porque, não fosse 
ele, certamente o projeto Unimed não teria condições de avançar. Hoje, com 
milhões de usuários, seria impossível manter um contrato de prestação de 
serviços diferenciado com cada Unimed.

Arnaldo Silvestre Mallmann,
presidente da Unimed Administração e Serviços de 2005 a 2009

Da esq. para a dir.: João Eduardo de Oliveira Irion discursa durante a 7ª Convenção Nacional das Unimeds Norte/Nordeste e o 4º Encontro da 
Mulher. Maceió (AL), 1995. Nívio Braz de Lima fala no Fórum das Singulares, realizado pela Fundação Unimed. Goiânia (GO), 1996. Edmundo 
Castilho durante a 25ª Convenção Nacional Unimed. Brasília (DF), 1995

Estabelecer o intercâmbio entre as singulares foi um processo trabalhoso, 
pois o valor dos serviços e as cláusulas contratuais não eram padronizados. O 
custo mensal do plano médico para um usuário da região Sudeste, por exemplo, 
era diferente do valor pago por um cliente da região Nordeste. 

O primeiro passo foi unificar a Tabela de Honorários Médicos. Depois, a 
unificação dos contratos aconteceu a partir de 1993, quando também foram con-
feccionadas carteiras de identificação padronizadas para os usuários do serviço 
nacional. 

O Rio Grande do Sul, precursor desse sistema, mantinha uma experiência 
bem-sucedida desde 1973 no intercâmbio entre as cooperativas do Estado. No 
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começo havia uma troca de faturas entre as cidades 
que atendiam clientes de outras singulares. Depois, 
a federação gaúcha elaborou um processo mais efi-
caz: estabeleceu que todas as faturas deveriam ser 
enviadas para ela, que pagava quem tinha a receber e 
cobrava de quem tinha utilizado serviços de terceiros. 
Foi assim que surgiu a primeira Câmara de Compen-
sação da Unimed no Brasil.

Em janeiro de 1977, essa solução passou a ser 
adotada em nível nacional. A Confederação começou 
a receber a notificação dos serviços executados para 
terceiros, a cobrar a singular de origem e a ressarcir ao 
prestador, sendo remunerada em 10% sobre o valor 
da fatura pela administração dos recursos. No início 
da década de 1980, a Câmara de Compensação acabou 
sendo desativada, mas voltou a funcionar em 1986 por 
ser considerada um fator primordial de integração 
entre as cooperativas.

Em 1999, o Paraná já havia desenvolvido e im-
plantado um software que permitia que sua federação 
tivesse acesso aos dados de todas as cooperativas do 
Estado. Com isso, criou uma rede de comunicação 
entre os diversos municípios paranaenses, balizando 
a criação do intercâmbio eletrônico regional e, pos-
teriormente, nacional. 

O cliente não sabe se está sendo atendido pela Unimed Sudoeste ou 
pela Unimed do Brasil. Para ele é tudo uma coisa só. Ele quer chegar em 
qualquer cooperativa do Sistema e ser bem atendido. E o dirigente da 
Unimed precisa ter essa visão sistêmica. Acho que a questão do intercâmbio 
é nosso grande desafio atual. 

Mauro Muiños de Andrade,
presidente da Federação do Estado da Bahia de 2001 a 2009 

Atualmente, a Unimed do Brasil está à frente de 
um programa de intercâmbio eletrônico, que abrange 
também o cartão magnético padronizado para todo o 
país e as transações online, com o objetivo de tornar o 
intercâmbio ainda mais eficaz e de fácil operação.
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A questão do intercâmbio é delicada, porque 
envolve o relacionamento com as cooperativas. 
A diretoria de Integração Cooperativista 
responde por duas áreas importantes: 
Intercâmbio e Tecnologia. Assumi essa diretoria 
justamente na época em que o Sistema estava 
separado em duas frentes: a Unimed do Brasil 
e a Aliança. O Manual de Intercâmbio de 
cada uma delas era distinto, e nós tínhamos 
que fazer o Sistema funcionar – essa era a 
nossa missão prioritária naquele momento. É 
justamente esse Manual que dita as normas de 
como os mais de 14 milhões de clientes podem 
transitar dentro dessa capilaridade das 377 
Unimeds que nós temos no país. Normatizar 
foi nosso desafio número um; fazer com que 
o Manual fosse cumprido e não houvesse 
interpretações equivocadas foi o segundo.  

Quando há dúvidas quanto aos procedimentos, 
chamamos três auditores que não estejam 
envolvidos no caso para dar seus pareceres. O 
Comitê Nacional de Intercâmbio estuda essas 
opiniões e chega a uma decisão. 

Aliás, o Conai, Comitê Nacional de Integração, 
é um evento voltado para os nossos problemas, 
nossas demandas, para discutir os instrumentos 
que precisamos no nosso dia-a-dia. Já 
desenvolvemos a ferramenta de integração e 
intercâmbio, falta apenas implantá-la. Quando 
isso acontecer, a pessoa com a carteirinha da 
Unimed, em qualquer lugar do Brasil, pode 
ser autorizada eletronicamente a realizar o 
procedimento solicitado.

Ainda na questão da integração, criamos o Colégio 
Nacional de Auditores Médicos. Ele cumpre uma 
função importantíssima, que é normatizar o 
serviço de auditoria médica. Com esse colégio 
vieram as câmaras técnicas de oncologia, por 
exemplo, e várias outras.

João Batista Caetano,
um dos fundadores da Unimed Araguari e diretor 
de Integração Cooperativista da Unimed do Brasil 
de 2001 a 2009
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Educação cooperativista 
O quinto princípio cooperativista estabelecido pela ACI, em 1995, diz respeito 
à educação, ao treinamento e à formação dos cooperados. Define que as coope-
rativas devem proporcionar treinamento para seus sócios, dirigentes eleitos, 
administradores e funcionários, como forma de contribuir para o seu desenvol-
vimento. Elas necessitam, ainda, encontrar maneiras de informar à comunidade, 
em especial aos jovens e aos formadores de opinião, a natureza e os benefícios 
do sistema cooperativista.

Em 1971, a Lei Federal nº 5.764 determinou a obrigatoriedade de constitui-
ção do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates) para dar apoio 
às cooperativas brasileiras na área educacional. Estabeleceu que 5% das sobras 
líquidas apuradas no exercício deveriam ser destinadas à prestação de assistência 
aos associados e seus familiares.

Promovendo educação formal, treinamento e formação profissional, além 
de informação, cultura e conhecimento da doutrina, as cooperativas ajudam seus 
associados a exercer o cooperativismo e os preparam para preencher cargos de 
liderança e direção. 

Na Federação do Cerrado, criamos os cursos de pós-graduação em 
Administração Cooperativista. Hoje não há diretor que ocupe cargo ou 
seja presidente das nossas cooperativas que não tenha essa formação. 
Organizamos treinamentos nas áreas técnica, jurídica e contábil, embora 
fosse muito difícil dispor de juízes e contadores que tivessem a visão 
cooperativista. Promovi vários cursos para acadêmicos de medicina, pois 
há uma falha muito grande em não preparar as pessoas para ingressar no 
mercado de trabalho. Hoje, o foco da educação na região mudou, porque já 
temos vários bons profissionais na área de gestão. Então, estamos focando 
novamente na capacitação técnica do médico. 

Durante muitos anos se tentou desqualificar esse profissional enquanto 
administrador. Nunca aceitamos isso e lutamos para mostrar que o médico 
sabe que precisa administrar bem a sua clínica e o seu hospital.

José Abel Alcanfor Ximenes,
presidente da Unimed Cerrado de 1994 a 2010
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A educação cooperativista serve como facilitadora para que as pessoas enten-
dam o verdadeiro significado do trabalho conjunto, preparando-as para cumprir 
suas obrigações estatutárias e estar alinhadas com os objetivos da cooperativa. 
Ao longo de seus 40 anos, a Unimed desenvolveu vários métodos de ensino. A 
maior parte das singulares conta, hoje, com um processo consolidado de formação 
básica de multiplicadores, por meio de comitês educativos. 

Esses órgãos, previstos pelo Estatuto da Unimed, têm por finalidade pro-
mover a integração social, a educação continuada e a difusão da filosofia coo-
perativista. Seus trabalhos são desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar 
da área de saúde e das ciências humanas, que atua no resgate da valorização do 
trabalho do médico cooperado, na disseminação da filosofia cooperativista e na 
articulação de ações sociais.

Em Santa Catarina instituímos um curso para dirigentes de cooperativas, 
realizado em seis módulos, que nos deu embasamento teórico e promoveu 
a aproximação entre a federação e os dirigentes das singulares do Estado. 
O curso foi depois estendido a todos os administradores das cooperativas 
catarinenses, chegando a ser oferecido também aos cooperados que não 
tinham cargos administrativos. 

Essa parte educativa é fundamental porque, quando você tem 
embasamento teórico, fica mais fácil conseguir chegar à complexa prática 
do cooperativismo. Talvez devêssemos levar o conceito para as escolas, 
dando noções sobre o tema no segundo grau, para formar líderes e futuros 
cooperados. 

Em Santa Catarina já despertamos novas lideranças. Uma turma de 30 
pessoas recentemente fez seu estágio final na Espanha e na Suécia, países 
reconhecidos pela força de seu cooperativismo, sendo que muitas já estão 
atuando em suas cooperativas.

Wálmore Pereira Siqueira Júnior,
vice-presidente da Unicred de Blumenau de 2006 a 2010
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Fundação Unimed

Com olhos voltados para a educação, o Sistema 
criou, em 1999, a Universidade Corporativa Unimed, 
coordenada pela Fundação, cujas metas eram dar va-
zão à demanda pelo aprendizado contínuo e difundir 
a visão e os valores estratégicos do cooperativismo. 

A Universidade Unimed surgiu dentro do con-
texto em que outras universidades corporativas es-
tavam sendo criadas no Brasil e para ser catalisadora 
do processo de mudanças nas organizações. 

O dinamismo das ações do Sistema e a atuação es-
pecífica da Fundação Unimed levaram ao lançamento 
da Política Nacional de Gestão do Conhecimento na 
35ª Convenção Nacional, em 2005. O documento foi 
desenvolvido com base nas demandas das coopera-
tivas reunidas na 17ª e na 18ª edições do Encontro de 
Comitês Educativos, realizadas em Fortaleza (CE) e 
em Londrina (PR), respectivamente. 

Tal política tem como objetivo reunir, organizar 
e disseminar o conhecimento existente, bem como 
criar condições para a produção de novos aprendi-
zados de importância para o Sistema. 

A partir daí, a Fundação Unimed passou a chancelar 
os cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento, cursos 
de curta duração e treinamentos virtuais, incorporando 
a Universidade Unimed, que deixou de existir.

Edmundo Castilho, Osvaldo Akamine e Nívio Braz de Lima, 
respectivamente primeiro, segundo e quarto da esq. para a dir., 
entre dirigentes cooperativistas e convidados presentes na festa de 
inauguração da sede da Fundação CEU – Centro de Estudos Unimed. 
Belo Horizonte (MG), 1995

Em Minas Gerais houve preocupação constante com a 
educação cooperativista, o que culminou com a criação 
de um centro de treinamento especializado, coordenado 
por Nívio Braz de Lima, que, em pouco tempo, apresen-
tou bons resultados. O então presidente da Unimed do 
Brasil, Edmundo Castilho, percebeu que aquela experi-
ência poderia ser ampliada para todo o país e defendeu 
que o Centro de Treinamento deixasse de ser regional 
para se tornar uma experiência nacional. 

A Fundação Centro de Estudos Unimed (CEU), 
hoje Fundação Unimed, surgiu em abril de 1995. No 
seu primeiro ano de atuação, promoveu 61 cursos e 
117 eventos. 

A instituição não tem fins lucrativos e representa 
o eixo educativo do Sistema. Foi criada para promover 
e propagar soluções estratégicas de gestão, educação 
e responsabilidade social para instituições e profis-
sionais do segmento de saúde. Oferece programas 
de pós-graduação, aperfeiçoamento, cursos de curta 
duração e treinamentos. Os conteúdos são desen-
volvidos por uma equipe especializada, e os cursos 
de pós-graduação são realizados em parceria com 
instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério 
da Educação (MEC). 

Com atuação nas áreas de gestão do conheci-
mento e responsabilidade social, a Fundação Uni-
med realiza cursos e palestras com foco na educação 
continuada dos cooperados e na consolidação do 
perfil corporativo do Sistema Unimed. Conta com 
um qualificado grupo de profissionais para pres-
tar assessoria de gestão às cooperativas, propondo 
melhorias, incentivando novas práticas, políticas, 
programas e ações, de acordo com as necessidades 
de cada uma delas.
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O Centro de Estudos Unimed começou no porão 
da sede da Federação de Minas Gerais, com 
uma máquina offset emprestada pela Ocemg 
(Sindicato e Organização das Cooperativas 
do Estado de Minas Gerais). Eu mesmo 
dava os cursos ou então um professor muito 
qualificado que conhecia esse processo. Mas a 
demanda era grande.

Usamos diversos métodos, como 
videoconferência, mas o 
importante era transmitir 
a filosofia cooperativista 
na área médica. Hoje a 
Fundação cresceu, tem sede 
própria e oferece mais cursos via 
internet do que presenciais.

Nívio Braz de Lima,
fundador da Fundação Unimed e presidente  
da Federação do Estado de Minas Gerais de 
1986 a 1998

A Unimed já havia crescido em diversas áreas, 
mas faltava uma organização com dimensão 
e estrutura nacional para cuidar da gestão do 

conhecimento. Então, cria-se a Fundação 
Unimed, com o intuito de capacitar 

dirigentes, cooperados e colaboradores 
das cooperativas médicas, visando 
ao fortalecimento da cultura 

cooperativista.

Hoje, após 13 anos, a instituição já 
promoveu 135 turmas de pós-graduação e tem 
a ciência de que tão importante quanto gerar 
emprego e riqueza é construir uma sociedade 
mais justa e igualitária. Assim, junto com 
a Unimed do Brasil, promove a Política 
Nacional de Responsabilidade Social no 
Sistema Unimed, abrangendo mais de 1,2 mil 
projetos nessa área. 

Almir Adir Gentil,
presidente da Fundação Unimed de 
2005 a 2009 e diretor de Marketing e 
Desenvolvimento da Unimed do Brasil  
de 2001 a 2009
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Relações políticas e associativas
A Unimed e as organizações cooperativistas e médicas sempre contaram com 
bom relacionamento. Muitas singulares nasceram em reuniões de associações 
médicas, nas quais os profissionais trocavam informações sobre os avanços e as 
dificuldades da categoria. Dirigentes da AMB, com freqüência, participavam de 
assembléias e convenções da Unimed para apoiar iniciativas e reivindicações dos 
cooperados ou para expressar suas opiniões em assuntos de interesse mútuo.

Nos primeiros anos de existência da Unimed, esse relacionamento era mais 
próximo. Aos poucos, as entidades médicas se restringiram mais ao seu papel de 
representação da classe, embora continuassem dando suporte para o desenvol-
vimento do Sistema. Prevalecia a idéia de independência entre as instituições. 
Ainda hoje, no entanto, se registra a participação de cooperados da Unimed nas 
diretorias das associações médicas.

Com a OCB, o órgão máximo do cooperativismo nacional, as relações também 
transcorrem de maneira amistosa, assim como nas organizações estaduais. Ao 
longo desses 40 anos, diversos cooperados da Unimed atuaram como dirigentes 
em nível estadual. Edmundo Castilho foi vice-presidente da Organização das 
Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp). Francisco José Neves dirigiu a 
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg), conseguindo 
instituir, a partir de 1985, a disciplina de cooperativismo nas escolas estaduais. 
Luiz Carlos Misurelli Palmquist participou do conselho fiscal e foi durante 13 anos 
não consecutivos o vice-presidente da Organização das Cooperativas do Estado 
do Paraná (Ocepar). 

A Unimed procurou se aproximar também – muitas vezes até ajudando a 
fundar e dando suporte para seu funcionamento – das cooperativas de atividades 
de outras áreas da saúde, como a Uniodonto, dos cirurgiões dentistas; a Unifono, 
dos fonoaudiólogos; a Unipsico, de psicólogos; e a Unifisio, dos fisioterapeutas. 
Essas entidades dão descontos para os usuários Unimed em seus serviços, a partir 
de convênios firmados entre elas. 

Em relação às instituições internacionais, a Unimed do Brasil tem assento 
na ACI, organização não governamental dentro da qual existe um ramo ligado ao 
cooperativismo de saúde, o IHCO. E, nesse ramo, teve a oportunidade de par-
ticipar, em 2005, de um evento para mostrar como é a organização do Sistema. 
Os 22 países representados mostraram-se bastante surpresos com os números 
apresentados e com a explicação do processo de funcionamento da Unimed. 
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Fui vice-presidente da Ocergs, a Organização das Cooperativas do Estado 
do Rio Grande do Sul. Na época da minha gestão, não havia uma cultura 
de cooperativismo médico. No Rio Grande do Sul, era assim: cooperativa de 
agricultura, de soja, de trigo, de lã, de aves... Mesmo nas organizações estaduais 
e na OCB isso era ainda uma novidade. Hoje o cooperativismo médico é muito 
respeitado, contributivo e participativo. As intervenções da Unimed do Brasil 
são muito importantes e efetivas na ANS. É com a Agência que os representantes 
das cooperativas médicas vão discutir os grandes temas de interesse comum, que 
são levados à bancada de deputados vinculada ao cooperativismo. Atualmente 
existe grande atenção e cuidado na discussão de alguns assuntos, como a 
boa interpretação do ato cooperativo, para que possamos nos defender dessa 
bitributação selvagem que existe em cima de nossas cooperativas. 

Arnaldo Silvestre Mallmann,
presidente da Unimed Administração e Serviços de 2005 a 2009

Embora a relação com as organizações cooperativistas estivesse melhor a cada 
ano, a Unimed do Brasil precisava ainda passar por um importante aprendizado 
no que diz respeito às relações políticas, especialmente as federais. Nos âmbitos 
municipal e estadual, a participação da Unimed sempre foi muito natural por meio 
de atuação em campanhas de saúde, como a de vacinação, por exemplo.

Uma das principais bandeiras do Sistema Unimed junto às autoridades 
federais é a defesa de tratamento tributário mais justo para o ato cooperativo. 
Apesar de não estar plenamente regulamentado, ele consiste no reconhecimento 
de que as cooperativas não exercem atividades econômicas; elas representam 
seus cooperados. Como o tributo incide no cooperado, na condição de pessoa 
física,  a cooperativa, estando sujeita à mesma tributação, incorre no sistema de 
bitributação. 

Desde o início do Sistema, entendeu-se a importância da atuação das prin-
cipais lideranças junto às autoridades governamentais em Brasília. Edmundo 
Castilho priorizou o fortalecimento da política cooperativista por meio da 
formação de uma bancada de parlamentares no Congresso Nacional. O então 
presidente da Unimed afirmava que a instituição, pela sua grandeza econômica, 
precisava ter influência nos órgãos políticos que representavam as áreas da saú-
de e do cooperativismo, como o Inamps, a OCB e o BNCC. Castilho se valia dos 
exemplos da Argentina e da Colômbia, nos quais as cooperativas detêm assentos 
nos conselhos monetário e de desenvolvimento econômico e social, participan-
do ativamente das discussões políticas nacionais. Nas suas viagens ao exterior, 
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além de explicar o funcionamento da Unimed no Brasil, defendia a unidade 
latino-americana à maneira da comunidade européia e considerava questão de 
sobrevivência para as cooperativas a participação política nas casas legislativas 
em todos os níveis. Djalma Chastinet Contreiras defendeu a organização de uma 
força política atuante, que buscasse um estreito relacionamento com o Conselho 
Nacional de Cooperativismo. 

O ano de 1999 foi caracterizado por discussões e adaptações em torno da 
Regulamentação dos Planos de Saúde. A Unimed do Brasil atuou ativamente no 
sentido de mostrar as especificidades do Sistema, sendo representada em Brasília 
por meio de diversos deputados, com quem realizou inúmeros encontros. Tam-
bém participou de reuniões da Câmara de Saúde Suplementar e aproximou-se 
do Ministério da Saúde e de áreas sociais do Governo. Manteve, nesse período, 
reuniões semanais com os dirigentes da Frente Parlamentar de Cooperativismo, 
a Frencoop.

A Bancada Cooperativista acabou por ser criada em 2004, ainda na primeira 
gestão de Celso Corrêa de Barros na presidência da Unimed do Brasil. O desafio atual 
é sensibilizar lideranças dos partidos em relação ao trabalho cooperativista para que 
eles multipliquem esse entendimento nas suas bancadas parlamentares. 

Estamos trabalhando em alguns projetos no momento. Um deles é o 
reconhecimento da ampliação do ato cooperativo. De acordo com o 
entendimento de alguns, se há uma cooperativa de táxi, por exemplo, para 
ser ato cooperativo você só poderia transportar o cooperado. Ora, se você só 
puder prestar esse serviço para o cooperado, você vai quebrar, não é? Então, 
é preciso entender o ato complementar e o ato acessório como parte do ato 
cooperativo. 

O outro ponto é a bitributação. A que mais nos angustia é a do imposto 
sobre serviço, o ISS. Os médicos pagam o ISS, os hospitais e os laboratórios 
também. E há um entendimento de que o pagamento deveria ser feito sobre 
a receita bruta, de 5% sobre esse valor, o que é insustentável para nós, 
principalmente se levarmos em conta dívidas do passado. Nos municípios 
já conseguimos alguns avanços, agora estamos na expectativa de fazer 
adaptações à lei complementar federal.

Celso Corrêa de Barros,
presidente da Unimed do Brasil de 2001 a 2009 e da Unimed Rio  
de 1998 a 2010
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Logo que assumi a Federação de Minas Gerais, 
houve mudanças na cobrança do PIS, o 
Programa de Integração Social, e da Cofins, 
a Contribuição Social para o Financiamento 
da Seguridade Social. As cooperativas ficaram 
isentas desses impostos, com exceção do 
cooperativismo médico. Para entender por que 
não tínhamos sido incluídos, nós começamos 
a procurar alguém com quem pudéssemos 
falar em Brasília. Em um dos encontros 
com parlamentares, um deles disse que era 
da Frencoop e que havia participado dessa 
decisão sobre os tributos, que envolvia quase 
200 deputados. 

Descobrimos que a Unimed não tinha sido 
incluída na medida porque não havia quem 
intercedesse pela cooperativa. O deputado 
explicou, ainda, que não havia ninguém 
para nos defender porque tínhamos medo 
de política. Precisávamos quebrar outro 
paradigma. Foi quando começamos a nos 
envolver mais nessa questão. Se os parlamentares representam segmentos 

da sociedade, como os professores, os 
banqueiros, os religiosos, os agricultores, então 
deveríamos ter alguém que representasse o 
cooperativismo médico. Então, nós montamos 
um grupo de deputados na região de Minas. 
Foi sugerido que criássemos a Bancada do 
Cooperativismo de Saúde, que começou a 
acompanhar tudo o que acontecia no Planalto. 
Depois que passamos a ter uma representação 
em Brasília, conseguimos realizar muitos 
trabalhos importantes para a Unimed. E isso 
foi um marco no Sistema.

João Batista Caetano,
um dos fundadores da Unimed Araguari 
e diretor de Integração Cooperativista da 
Unimed do Brasil de 2001 a 2009
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Fóruns de discussão
A principal instância de deliberação dentro do Sistema consiste na realização da 
Assembléia Geral, seja na modalidade ordinária ou extraordinária. 

A Assembléia Geral Ordinária delibera a respeito do balanço financeiro do 
Sistema, a prestação de contas e a destinação das sobras ou perdas relativas ao 
exercício encerrado. Elege os membros das instâncias diretivas e estabelece suas 
remunerações. 

A Assembléia Geral Extraordinária consiste na análise e decisão sobre re-
formas do Estatuto, criação e dissolução de sociedades. 

Essas reuniões sempre tiveram importância histórica para o Sistema, pois 
nelas se encontram os elementos intrínsecos ao princípio básico do coopera-
tivismo: gestão livre, democrática e participativa dos cooperados nos rumos da 
cooperativa.

As Unimeds também se reúnem periodicamente para discutir os rumos do 
cooperativismo médico no Brasil. A 1ª Convenção Nacional Unimed ocorreu em 
março de 1974, na cidade de Santos (SP). Em julho foi realizada a 2ª Convenção, 
na cidade de Campinas (SP), seguida da terceira reunião, em Joinville (SC), no 
mês de outubro. 

No terceiro ano de reuniões e com um número maior de cooperativas em 
atividade, os membros identificaram a necessidade de formalizar seus encontros, 
tornando-os anuais. Assim, surgiu a Convenção Anual, aberta a todos os coope-
rados do Sistema, configurando-se em espaço de debates, troca de experiências, 
formação de dirigentes, integração entre os cooperados de diferentes realidades, 
entre outros objetivos. 

As convenções se tornaram um espaço pedagógico muito importante para os 
cooperados, elucidando questões e problemáticas presentes nas federações e singu-
lares. Com o tempo, as federações passaram a organizar simpósios regionais antes da 
Convenção Anual, de modo a filtrar os assuntos a serem discutidos nacionalmente. 

Na sua gênese, as convenções têm o importante papel de motivar a integração 
entre as mais diversas regiões e suas realidades. Diante disso, a Unimed do Brasil 
procura diversificar as sedes do evento, de modo a permitir uma maior integração 
entre os cooperados. 

Das convenções realizadas, destacam-se: a promovida em São Paulo (SP), em 
1971, quando a logomarca Unimed foi aprovada; e a de Cuiabá (MT), em 1978, quando 
a Unimed denunciou um contrato firmado pelo Governo de Minas Gerais com uma 
empresa estrangeira para dar assistência aos operários da empresa Aço Minas, reve-
lação que mobilizou a classe médica brasileira, resultando na rescisão do contrato.
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Constituição Unimed 

Dirigentes aprovam de forma unânime a revisão da Constituição Unimed, durante a 36ª Convenção Nacional. Campos do Jordão (SP), 2006

A implantação da nova Constituição Unimed, lastreada por 40 trabalhos técnicos 
desenvolvidos pelos cooperados, foi o pano de fundo da 18ª Convenção Nacional 
Unimed, realizada em 1988, em Salvador (BA). O documento regulador começou a 
ser elaborado cinco anos mais tarde, sendo consagrado na 24ª Convenção, ocorri-
da em outubro de 1994, também na capital baiana. Depois disso, toda cooperativa 
que desejasse usar o nome Unimed deveria assumir o compromisso de cumprir a 
Constituição. O grande objetivo de aprová-la foi o de manter o funcionamento de 
um Sistema integrado. A última atualização do texto constitucional foi aprovada 
na 36ª Convenção Nacional Unimed, promovida em Campos do Jordão (SP), em 
2006.

A Constituição Unimed conta com a premissa do estabelecimento de uma 
ordenação que pudesse regular o funcionamento do Sistema, instituindo normas 
para todas as instâncias, inclusive para as empresas auxiliares e para os outros 
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ramos cooperativistas, como a Unicred e a Usimed. Esse corpus documental criado 
pela Unimed representou uma inovação importante para a história do coopera-
tivismo brasileiro, pois, até então, não havia nenhuma norma que servisse de 
parâmetro para todos os graus cooperativistas, nos mais diferentes ramos.

Também introduziu a figura jurídica do Fórum Unimed, instância que tem 
como finalidade preservar os princípios do Complexo e manter a integridade dos 
Sistemas Unimed, Unicred e Usimed. 

O Fórum Unimed é formado por todos os membros do Conselho de Admi-
nistração da Unimed do Brasil, com direito a voz e voto e, sempre que se tratar 
de uma decisão específica envolvendo Unicred ou Usimed, é permitido o voto a 
seu diretor responsável.

Possui duas funções básicas: a normativa, em que aparece a figura da Norma 
Derivada, na qual temas como o uso da marca, a cobrança de impostos, o inter-
câmbio, a padronização de procedimentos e relacionamento entre as cooperativas 
são tratados e regulamentados; e a função arbitral, cujo objetivo é solucionar 
divergências internas existentes no Sistema. 

O Fórum Unimed é uma instituição criada para disciplinar e conferir 
respeitabilidade à Constituição Unimed. O documento prevê que cada 
cooperativa possa utilizar o nome Unimed, desde que assine o compromisso 
de respeitar todos os artigos e capítulos do texto constitucional. Quando um 
desses itens é desrespeitado, ele tem que ser discutido no âmbito do Fórum 
Unimed. Aí começam aqueles processos eventuais de relacionamento entre 
uma cooperativa e outra, os desvios da ética de relacionamento. Essa 
disciplina nós precisamos ter da base singular no seu relacionamento com 
o segundo grau, assim como o relacionamento com o terceiro grau deve ser 
respeitado, muito bem respeitado, porque senão nós vamos criar sistemas 
paralelos dentro do próprio Sistema Unimed.

Arnaldo Silvestre Mallmann,
presidente da Unimed Administração e Serviços de 2005 a 2009
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Renovação e continuidade

“Na hora em que o sujeito consegue cooperar, é muito 
mais humano do que competir. A competição é 
horrível; a cooperação é divina.” 

Francisco José Neves, um dos fundadores e presidente da 
Unimed Belo Horizonte de 1978 a 1998 (in memoriam)



A década de 1990 foi importante para o crescimento e a consolidação do Com-
plexo Unimed, que se transformou num gigante na área de assistência médica. 
Mas, junto com o aumento do número de cooperados, de usuários e de serviços 
oferecidos, surgiram também algumas divergências entre as lideranças de de-
terminadas regiões do país. 

As discordâncias políticas ficaram evidentes no período pré-eleitoral para a 
escolha da diretoria da Unimed do Brasil para o mandato 1997–2001. A disputa 
foi acirrada e houve pedidos de anulação de votos de alguns delegados. Isso foi 
resultado de divergências em relação à regra eleitoral vigente na época – a do voto 
unitário –, o que teria gerado um confronto desigual entre os postulantes.

Como a eleição foi bem equilibrada, criou-se um impasse: embora o resultado 
oficial apontasse a chapa de Edmundo Castilho como vencedora, os dois lados 
se consideraram vitoriosos, o que levou à ruptura. A oposição, que representava 
cerca de 40% dos cooperados, separou-se da Unimed do Brasil e organizou outra 
cooperativa, denominada Aliança Cooperativista Nacional Unimed, constituída 
pelas Confederações de São Paulo, Centro-Oeste e Norte/Nordeste. 

 

Em 31 de maio de 1997 houve um conflito político na Assembléia da 
Unimed do Brasil e saiu um grupo para cada lado. Como os ânimos 
estavam muito acirrados, não se buscou um acordo. As pessoas que não 
concordavam com os modelos, as práticas e os interesses administrativos 
e políticos dos dirigentes da Confederação daquela época fundaram 
uma entidade, a Aliança Cooperativista Nacional Unimed. O tempo se 
encarregou de mostrar os resultados dos caminhos que cada um seguiu. 
Não houve vencedores nem vencidos; o maior prejudicado nessa fase foi 
o próprio cooperativismo. Felizmente, hoje seria muito pequena a chance 
de haver um conflito semelhante, não só pelo aprendizado obtido com a 
experiência anterior, mas principalmente pelo grau de maturidade que o 
Sistema adquiriu após a reunificação. 

Eudes de Freitas Aquino,
presidente da Unimed do Estado de São Paulo de 2006 a 2010 
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Em 1994 perdi a eleição para a Federação do Rio de Janeiro, então fiquei 
disponível para compor a chapa dos dirigentes que iam concorrer ao mandato de 
1997 a 2001 na Unimed do Brasil. A futura diretoria seria composta por membros 

de diversas regiões e precisava de alguém para representar o Rio de Janeiro e 
o Espírito Santo. O colega capixaba estava na chapa da oposição e essa foi a 
primeira vez que houve outro grupo pleiteando o comando da Confederação. Foi 
uma eleição renhida. Eram 34 federações. O resultado foi 19 a 15, mas um voto 

foi impugnado, então vencemos por 18 a 15. Logo depois soubemos que a Aliança 
tinha aberto uma ação judicial contestando a eleição, mas perdeu em primeira e 
segunda instâncias. Passado mais ou menos um ano, estávamos em uma reunião 
da direção da Unimed, quando chegaram todos os integrantes da chapa contrária 
e um oficial de Justiça com a ordem de passar a direção para eles. Foi um fato 
inusitado que vai ficar gravado na história da organização.

Humberto Banal Batista da Silva,
diretor Financeiro da Unicred Petrópolis de 2005 a 2009

Antes de formalizar a nova cooperativa, no entanto, os opositores recorreram 
à Justiça para tentar invalidar a votação e assumir o comando da Unimed do Brasil. 
Uma primeira liminar destituiu a diretoria de Castilho, dando o lugar ao grupo 
opositor. Mas a equipe destituída conseguiu derrubar a liminar e reassumiu o 
controle. 

Não fosse o desgaste político acumulado ao longo dos meses anteriores, é 
possível que os grupos chegassem a um acordo satisfatório para as partes ao invés 
de travarem batalhas jurídicas.

Dois anos depois de consumada a ruptura, houve nova eleição. Buscou-se 
formar uma diretoria que não tivesse participado daquele momento conturbado 
da história da Unimed e que pudesse reunificar o Sistema. A maior parte dos coo-
perados não se conformava com a existência de dois blocos, que compartilhavam 
a mesma filosofia, mas trabalhavam separados. Era preciso apoiar uma liderança 
que demonstrasse credibilidade suficiente para trazer de volta aqueles que eram 
considerados dissidentes do Sistema. 

Diante das lições aprendidas, a Unimed contratou profissionais da Univer-
sidade de São Paulo para prestar consultoria e criar condições favoráveis para 
um novo processo eleitoral. Aprovado em Assembléia Geral, foi instituído o voto 
proporcional para evitar que o peso de uma região com pouca representatividade 
no Sistema fosse igual ao de outra com um número maior de cooperados e usuários 
na votação. Essa regra vigora até hoje. 
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Reunificação 
Em março de 2001, o pediatra Celso Corrêa de Barros foi eleito presidente por 
um período de quatro anos. A principal meta de sua gestão, defendida desde 
o processo de candidatura, era a reunificação da Unimed. Para que isso acon-
tecesse, a nova diretoria mudou o foco da administração. Passou a investir em 
responsabilidade social, em valorização da marca e no fortalecimento financeiro 
da instituição. Seu objetivo era fazer com que o grupo dissidente retornasse ao 
Sistema naturalmente.

Quando assumi a Unimed do Brasil, em 
2001, a dissidência já existia. Eu considerava 
isso um absurdo porque, num mercado 
competitivo como o nosso, seria muito 
difícil a sobrevivência de duas instituições 
nacionais. Do ponto de vista de representação 
institucional, não consigo ver duas associações 
médicas brasileiras, dois conselhos federais de 
medicina, muito menos duas Unimeds. Não 
faz sentido. Então, procurei o presidente do 
grupo Aliança para demonstrar meu interesse 
nessa reintegração. 

Durante minha primeira gestão, entre 2001 
e 2005, algumas Unimeds que estavam na 
Aliança entenderam que o caminho mais 
correto era o da Unimed do Brasil. A nossa 
bandeira naquele momento era buscar a 
reunificação, a reintegração do Sistema. 
Completamos essa etapa em março de 2007. 
A Aliança Cooperativista foi liquidada como 
operadora e, hoje, o Sistema está totalmente 
unificado. Foi muito importante o fato da 
cidade de Porto de Galinhas, próxima a Recife, 
sediar novamente um evento da Unimed do 
Brasil, já que a Unimed Recife foi uma das 
que ficaram inicialmente ao lado da Aliança. 

E foi igualmente gratificante ver o Sistema 
trabalhando em conjunto, com a certeza de 
estar trilhando o caminho certo, de respeitar 
a lei e combater eventuais abusos ou questões 
que não consideramos adequadas. Agora 
nós vamos precisar de muita habilidade e 
maturidade para manter esse Sistema unido, 
entendendo as diferenças que existem em cada 
região do país, respeitando as lideranças, as 
instituições e caminhando para um futuro 
cada vez mais sólido.

Outras conquistas dessas duas gestões 
foram a evolução das ações de marketing, 
de responsabilidade social, o crescimento 
da base de clientes, a implementação de 
iniciativas  para ajudar as singulares a reduzir 
suas sinistralidades e o controle de custos de 
materiais e medicamentos. Mas meu grande 
desafio na Unimed foi mesmo a reintegração. 

Celso Corrêa de Barros,
presidente da Unimed do Brasil de 2001 a 2009 
e da Unimed Rio de 1998 a 2010
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A partir de 2002, as singulares que participavam da Aliança foram voltando 
para a Unimed do Brasil, pouco a pouco. As três primeiras foram as Unimeds For-
taleza, Sergipe e Campinas. Em 2004, os dirigentes da Confederação e da Aliança 
promoveram o primeiro encontro do Fórum Permanente de Reunificação, com o 
objetivo de definir metas e ações futuras. Essa iniciativa nasceu de um workshop 
de mobilização estratégica, promovido pela Unimed no ano anterior.

Como resultado desse encontro, o Conselho Confederativo da Unimed do 
Brasil propôs um Protocolo de Instrução para o Processo de Reunificação/Inte-
gração, que foi submetido à direção da Aliança na reunião seguinte do grupo, em 
março de 2004. O documento propunha uma análise aprofundada da situação de 
cada uma das Confederações nos campos jurídico, fiscal, econômico-financeiro 
e operacional. Após pequenas alterações, ele foi aprovado. 

Em seguida, aconteceu a primeira reunião da Comissão Técnica de Reunificação, 
envolvendo representantes indicados pela Unimed do Brasil e pela Aliança Coopera-
tivista. Os dirigentes se concentraram em temas acordados durante o Fórum. Nesse 
grupo, a equipe da Unimed do Brasil foi coordenada por João Batista Caetano, diretor 
de Integração, e a equipe da Aliança, por Nilton Carlos Busch, superintendente da 
Confederação das Unimeds do Estado de São Paulo (Confesp).

Cada nova Unimed que voltava para o Sistema incitava uma comemoração, 
uma festa, um brinde. Em abril de 2004, foi a vez de festejar o retorno da Unimed 
Paulistana, na época a maior cooperativa do Sistema em número de clientes. A ade-
são dessa singular à Unimed do Brasil e à Central Nacional Unimed foi resultado 
de um processo de três anos de tentativas da nova gestão em buscar a reunificação 
e que contou com o auxílio do então presidente da Unimed Paulistana, Thyrson 
Loureiro de Almeida. A Confesp também se refiliou no fim daquele ano, em uma 
assembléia histórica, que marcou a conclusão do processo de reintegração das 
singulares e federações paulistas. 

Dirigentes das seis f ederações 
regionais paulistas oficializam 
a filiação à Unimed do Brasil, 
durante a cerimônia de abertura 
da 34ª Convenção Nacional 
Unimed. Rio de Janeiro (RJ), 2004
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Fui presidente da Aliança 
Cooperativista Nacional 
Unimed no momento 
da reunificação do 
Sistema. Tenho a 
consciência tranqüila de 
que eu fiz o melhor que podia no sentido de 
buscar esse entendimento, de conseguir o 
reencontro das lideranças das duas correntes 
que lideraram o Brasil durante quase oito 
anos. Nós, da Aliança, estávamos ligados ao 
grupo de São Paulo, Centro-Oeste e Norte/
Nordeste. Tentamos mostrar novos caminhos, 
novas visões, novas alternativas para o 
cooperativismo.

Apesar de muitas críticas a essa divisão, acho 
que ela acabou sendo positiva, porque nos fez 
refletir sobre aquelas teses que defendíamos 
na época da dissidência e levou a Unimed do 
Brasil a repensar seu modelo. 

Hoje, vemos uma Unimed bem diferente da de 
10, 12 anos atrás, época em que começaram 
a surgir as divergências e as propostas 
alternativas ao modelo vigente desde 1967, 
quando foi criado o Sistema.

José Abel Alcanfor Ximenes,
presidente da Unimed Cerrado de 1994 a 2010

Em 2002, a Unimed Fortaleza foi a primeira 
a sair da Unimed Aliança e ir para a Unimed 
do Brasil. A partir daí, foi uma cascata de 
cooperativas a fazer o mesmo, culminando com 
a reunificação do Sistema Unimed, em 2007. 

Nesse cenário, a história recente dessa 
singular é de extrema importância para o 
Sistema Unimed. 

João Mairton Pereira de Lucena,
diretor de Desenvolvimento Regional da 
Unimed Brasil de 2005 a 2009

Seguindo o exemplo, associou-se à Unimed do Brasil a Singular de Cuiabá, 
uma das dez maiores cooperativas médicas em número de clientes e a mais ex-
pressiva do Centro-Oeste. A iniciativa mobilizou dirigentes de todas as regiões 
do país, que participaram da cerimônia na sede da Confederação. Não demorou 
um ano para que a Federação das Unimeds do Estado do Mato Grosso seguisse o 
mesmo caminho. 
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Eu achava que a Confederação Centro-Oeste 
interferia em grande parte do trabalho que 
deveria ser de responsabilidade das federações. 
Então, comecei a defender um papel mais 
ativo de nossa parte. Isso gerou um mal-estar 
junto à diretoria da Confederação naquela 
época, que se acirrou em uma reunião em 
Bonito, no Mato Grosso do Sul. Na volta para 
Cuiabá, conversando com Kamil Hussein 
Fares, chegamos à conclusão de que a Aliança 
estava dando prejuízo e que aquela conta 
acabava sendo paga por nós. A própria 
Confederação Centro-Oeste passava por um 
período de instabilidade. Começamos, então, 
a fazer contato com o Celso Corrêa de Barros, 
presidente da Unimed do Brasil. Ele e sua 
equipe foram extremamente habilidosos e ágeis 
no sentido de nos mostrar um novo horizonte, 
uma nova maneira de fazer cooperativismo. 
Vários diretores vieram a Cuiabá para nos 
mostrar como funcionava o Sistema. 

Uma característica importante da Unimed 
do Brasil é o fato dela não ser operadora, mas 
um braço político e representativo da classe. 
A operadora é a Central Nacional e ela tem a 
oportunidade de exercer sua função sem estar 
diretamente ligada aos processos políticos.

Em 2005, decidi que a Federação do Mato 
Grosso iria se filiar à Unimed do Brasil. As 
singulares do Estado estavam um pouco 
resistentes a princípio, mas eu pedi uma 
autorização para que a Federação se juntasse 
à Unimed do Brasil e pudesse representá-
las. Expliquei que aquela postura política 
não era tão dramática, não íamos brigar 
com ninguém, apenas tomar uma decisão 
muito democrática e transparente. A Unimed 
Cuiabá foi a primeira a fazer parte da Central 
Nacional. Aos poucos fomos conquistando a 
confiança dos diretores das nossas singulares 
e não demorou para que todas se filiassem à 
Central Nacional. Esse foi o maior desafio que 
tive de enfrentar na minha carreira dentro da 
Unimed.

Joaquim Martins Spadoni,
presidente da Federação do Estado do Mato 
Grosso de 2004 a 2007
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De 1992 para cá, o fato mais marcante foi o racha do Sistema entre 1997 e 1998. Nós, 
da Unimed Goiânia, nos posicionamos totalmente contra essa divisão e fomos a única 
cooperativa da região que permaneceu vinculada à Unimed do Brasil e, também, à 
Aliança, por meio de um mecanismo indireto, a Federação Goiás e Tocantins. 

O segundo momento importante que eu vivi foi o advento da Lei nº 9.656, que 
regulamenta os planos de saúde. Posso dizer, como dirigente, que sou filho da Lei nº 
9.656. O que eu quero dizer com isso? Essa regulamentação provocou uma mudança 
muito grande na cabeça e na maneira dos dirigentes administrarem; quem resistiu a ela 
está sofrendo conseqüências, e quem procurou se adaptar está tendo menor sofrimento.

E o terceiro momento marcante e acho que fundamental foi o da reunificação do 
Sistema.

Sizenando da Silva Campos Júnior,
diretor de Desenvolvimento Regional da Unimed do Brasil de 2005 a 2009

A notícia mais importante do processo de reunificação veio em outubro de 2005, 
durante a 35ª Convenção Nacional da Unimed, na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. 
O Conselho de Administração da Aliança Cooperativista decidiu se filiar novamente 
à Unimed do Brasil. A informação veio reforçar o tema do evento daquele ano: “A 
União é a nossa Diferença.” Assim, a reintegração ganhou um novo impulso. Fal-
tavam apenas a Federação Norte/Nordeste e poucas cooperativas para a integração 
definitiva do Sistema. 

Oficializações de refiliação das Unimeds. Na primeira foto, da esq. para a dir.,  João Mairton Pereira de Lucena, Mohamad Akl, Celso Corrêa de 
Barros e Kamil Hussein Fares, respectivamente presidentes da Unimed Fortaleza, Central Nacional Unimed, Unimed do Brasil e Unimed Cuiabá, 
no retorno da cooperativa matro-grossense. São Paulo (SP), 2004. Na segunda foto, João Mairton Pereira de Lucena e Celso Corrêa de Barros 
celebram a filiação da cooperativa cearense. São Paulo (SP), 2002. Na terceira foto (da esq. para a dir.), Carlos Alberto Barreto de Mendonça, 
presidente da Unimed Sergipe, e Mohamad Akl assinam o termo de filiação da singular sergipana. Florianópolis (SC), 2002
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A Unimed João Pessoa aderiu em fevereiro de 2006, iniciativa em que foi 
seguida pelas demais Singulares do Estado da Paraíba. As seis integrantes da 
Federação votaram a favor do retorno, que foi oficializado em abril. A Unimed 
Pernambucana continuou o processo de reunificação ao se associar e trazer suas 
afiliadas para a Unimed do Brasil, em agosto daquele ano.

A Confederação Centro-Oeste e Tocantins; as Federações de Goiás e To-
cantins, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Região Metropolitana e Alagoas 
também se juntaram no mesmo período ao Sistema.

 Em março de 2007, foi concluída a meta institucional perseguida desde o 
primeiro mandato de Celso Corrêa de Barros: a reintegração das cooperativas 
médicas que compõem o Sistema Unimed. Foi nesse mês que a Confederação 
Norte/Nordeste e as Federações da Amazônia, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, 
do Rio Grande do Norte e Baiana oficializaram seus retornos à Unimed do Brasil, 
dando fim à divisão do Sistema, existente desde 1998. 

Transcorrida uma década desde a ruptura, os representantes de ambos os la-
dos reconhecem que o cooperativismo e a marca Unimed acabaram sendo os mais 
prejudicados durante esse período e não os dirigentes de cada facção. O Sistema 
retardou um pouco seu crescimento, além de deixar de fortalecer a marca, que 
passou por um reposicionamento para manter sua credibilidade. 

As cooperativas médicas precisam se profissionalizar cada vez mais para 
ocupar espaço num mercado competitivo e de risco, que é a venda e a adminis-
tração de planos de saúde. Com a reunificação, há ferramentas para que todas as 
singulares se desenvolvam. As federações têm ocupado um papel relevante nesse 
aspecto, principalmente quando se trata de pequenas Unimeds, cujos recursos 
são insuficientes para arcar com os custos de consultorias, por exemplo.
 

Solenidades de reintegração realizadas na sede da Unimed do Brasil, em São Paulo. Na primeira foto, Celso Corrêa de Barros, presidente da 
Unimed do Brasil, cumprimenta Joaquim Martins Spadoni, presidente da Federação do Mato Grosso. São Paulo (SP), 2005. Na segunda foto, Celso 
Corrêa de Barros cumprimenta Aucélio de Melo Gusmão, presidente da Federação Paraíba, pelo retorno das singulares paraibanas. São Paulo 
(SP), 2006. Na terceira foto, representantes do Sistema Unimed celebram o retorno da Confederação do Centro-Oeste e Tocantins e das Federações 
Goiás e Tocantins, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal e Região Metropolitana. São Paulo (SP), 2006
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Quando houve a cisão 
do Sistema, a Unimed 
Recife ficou no grupo da 
Aliança, porque pesou a 
questão regional. Então, 
passamos um grande período 
trabalhando juntos. Mas a iniciativa não 
deu certo, entre outros fatores, porque tinha 
esse ponto negativo de ter sua origem em uma 
ruptura. E o que leva uma organização para 
frente é somar, nunca dividir forças. Em agosto 
de 2006, nós retornamos para a Unimed do 
Brasil e eu fiquei muito impressionada com 
os avanços. Eu conheço o Sistema Unimed há 
muitos anos, desde que fui diretora-secretária, 
na primeira gestão. Houve um salto muito 
representativo em termos de qualidade: 
aumentou a organização, os dirigentes têm 
um comprometimento muito acentuado 
e o crescimento é visível. O apoio que a 
Confederação dá às singulares e às federações 
nas áreas técnica, contábil, jurídica, de 
intercâmbio e informática também é muito 
importante. 

Maria de Lourdes Correa de Araújo,
presidente da Unimed Pernambucana  
de 1998 a 2010

Para mim, a dissidência 
do Sistema foi o fato 
mais marcante nesses anos 
de Unimed. Porém, a divisão 
política não foi suficiente para danificar a 
principal característica do Sistema Unimed: 
o atendimento aos seus beneficiários pelo 
processo de intercâmbio. Isso nunca foi 
rompido. Quando houve essa separação 
política, o Sistema se conscientizou da sua 
força, do seu potencial e preservou o direito do 
cidadão, mantendo o intercâmbio nacional. 

Agora estou presenciando outro momento 
tão marcante quanto o primeiro, que é a 
reintegração de toda a parte política e a 
unificação do Sistema Cooperativo Unimed, 
deixando para trás todas as desavenças e as 
diferenças que provocaram aquele racha no 
passado. 

Atualmente, estamos mais preocupados em 
mostrar que ser Unimed é ser íntegro, justo, 
democrático e ter responsabilidade social para 
transformar o Brasil em um país melhor.

Manoel Almeida Neto,
vice-presidente da Federação do Estado do 
Paraná de 2006 a 2010

Ao lado do presidente da Unimed do Brasil, Celso Corrêa 
de Barros, representantes das Federações Pernambucana 
e Alagoas celebram o retorno à Confederação durante a 
abertura da 36ª Convenção Nacional Unimed. Campos do 
Jordão (SP), 2006

109



Capilaridade 
A reintegração das Unimeds trouxe novo vigor ao Sis-
tema, reforçando um de seus principais diferenciais 
competitivos: a capilaridade. Embora cada singular 
mantenha sua autonomia, todas estão organizadas em 
torno de um objetivo maior, o de prestar um atendi-
mento de qualidade aos clientes de todo o país e de 
valorizar o trabalho médico. 

O ideal cooperativo está plenamente restaurado 
e fortalecido para manter a Unimed competitiva 
e diferenciada em relação aos produtos e serviços 
oferecidos por outras empresas. Alguns ajustes 
precisaram ser feitos nesse período, mas a essência 
do conceito – um atendimento humanizado, de qua-
lidade e a dignidade no exercício da medicina – foi 
preservada e o Sistema tornou-se uma das maiores 
redes de atendimento médico operante no país e, 
possivelmente, o principal braço suplementar ao 
Estado nessa área.

Cooperação, valor inerente ao cooperativismo colocado em prática. A 
Unimed Região da Fronteira (RS) mostra seu engajamento social ao 
participar do tradicional Dia do Voluntariado, o Dia V da Unimed. 
Santana do Livramento (RS), 2007

Indiscutivelmente, o grande diferencial da Unimed é a capilaridade. O 
atendimento do Sistema chega a qualquer lugar do Brasil e sempre há um dirigente 
ali perto. Então, se houver qualquer reclamação ou elogio, o usuário sabe a quem 
recorrer. Se você chegar a uma cidade na minha região, em Malhada de Pedras, 
que é um lugar bem escondido na Bahia, por exemplo, você vai encontrar usuários 
Unimed. E lá eles não conhecem outro plano de saúde. Mesmo que saibam de sua 
existência pela televisão ou rádio, não existe atendimento naquele local. 

A Unimed procura trabalhar perto das comunidades em suas campanhas de 
marketing e de mídia e isso faz com que o pessoal daquela localidade se sinta parte 
da organização. 

O grande desafio atual do Sistema consiste em reduzir custos, talvez o número de 
operadoras, mas sem diminuir a capilaridade, que é seu ponto de sustentação.

Mauro Muiños de Andrade,
presidente da Federação do Estado da Bahia de 2001 a 2009
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“Ser Unimed é participar de uma organização solidária, 
cooperativa, que busca a melhoria da saúde, da qualidade de 
vida da população brasileira e que procura permanentemente 
valorizar o trabalho de seus sócios e estar comprometida com 
as ações de responsabilidade social.” 

Celso Corrêa de Barros, presidente da Unimed do Brasil de 2001 a 
2009 e da Unimed Rio de 1998 a 2010

Compromisso com o futuro



Para garantir um padrão de atendimento em nível 
nacional, a Unimed do Brasil passou a exercer a 
função de normatização e padronização dos seus 
procedimentos. Foram lançados manuais para uni-
formizar o intercâmbio nacional, a auditoria médica 
e de enfermagem, e os sistemas de informática, entre 
outros. 

Assim, qualquer singular, por menor ou mais 
distante que esteja da sede nacional, tem condição de 
realizar uma gestão eficiente a um custo reduzido, pois 
o desenvolvimento e a implantação das ferramentas 
são compartilhados entre todas as unidades. 

Nesse contexto, estabelecer um intercâmbio ele-
trônico eficaz é importante para a competitividade da 
Unimed, uma vez que ele permitirá extrair o máximo 
de seu principal diferencial, a capilaridade.

A informatização dos processos e a adoção da 
mesma linguagem para todo o Sistema foram tarefas 
importantes, que culminaram no lançamento do 
Portal Unimed, em outubro de 2002. 

Desenvolvido pela Federação de Santa Catarina, o 
novo canal de comunicação surgiu com a intenção de 
ter uma abrangência local. Como os custos eram ele-
vados para um aproveitamento restrito, foi proposta 

a venda para a Unimed Mercosul, que o adquiriu e, 
mais tarde, compartilhou a sociedade com a Unimed 
do Brasil, Unimed Seguros, Central Nacional Uni-
med e algumas federações interessadas no projeto. A 
pretensão, agora, é realizar o intercâmbio via Portal, 
o que implicará novos investimentos em rede, comu-
nicação, software, memória e servidor. 
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Há algumas questões fundamentais no 
intercâmbio. A primeira delas é a existência 
de uma norma a ser cumprida. Ou seja, se 
um paciente sai de sua cidade de origem e é 
atendido por outra Unimed, há regras sobre 
como cobrar da singular que detém o contrato 
desse cliente e também sobre como os usuários 
podem transitar nessa capilaridade, composta 
por 377 cooperativas médicas. São milhões de 
clientes que circulam entre essas singulares. 
Normatizar essa relação é um desafio, por isso 
temos o Comitê Nacional  de Intercâmbio.

Nosso grande desafio agora na área de 
Tecnologia da Informação é tornar esse 
intercâmbio eletrônico. Hoje uma pessoa 
sai da Unimed A e vai para a Unimed B. 

Ambas as unidades dispõem de carteirinha 
com identificação eletrônica, mas elas não 
se comunicam. Então, nós temos que fazer 
com que haja essa comunicação eletrônica e 
acabar com a transação de papel. Na Europa 
e no Japão, isso existe há muitos anos: você 
passa o cartão e ele procura no banco de dados 
seu nome, o tipo de atendimento prestado e 
lança a cobrança na sua conta. Para que isso 
funcione no Brasil, precisamos de algumas 
ferramentas básicas comuns a todas as 
unidades, pois hoje existem vários tipos de 
sistemas de gestão em cada uma delas. Eu 
sempre comparo nosso Sistema a um aparelho 
de DVD. Você pode comprar equipamento de 
qualquer marca, com características próprias, 
mas existe uma parte padronizada, como 
velocidade e espessura do disco, que permitirá 
que ele toque em qualquer um. 

João Batista Caetano,
um dos fundadores da Unimed Araguari 
e diretor de Integração Cooperativista da 
Unimed do Brasil de 2001 a 2009
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A Federação de Santa Catarina percebeu 
que, para fazer o Portal com o alcance 
desejado, o custo seria muito alto e haveria 
restrições de crescimento. Era como ter 
um Boeing para andar em uma estrada. 
Precisava-se conseguir mais espaço para 
ele voar. Então, Santa Catarina propôs a 
sua venda para a Unimed Mercosul, que o 
comprou. Eu fui o seu primeiro presidente 
e comecei a trabalhar para que entrassem 
novos sócios. Hoje, 70% das ações 
pertencem às três federações do Mercosul 
e o restante está distribuído entre várias 
federações, a Central Nacional, a Unimed 
do Brasil e a Seguradora. 

O Portal está se consolidando cada vez 
mais, porque não há limites na internet, 
tanto de criatividade quanto de custo. Há 
diversos públicos que demandam diferentes 
tipos de materiais e queremos que todos 
sejam bem atendidos.

Luiz Carlos Misurelli Palmquist,
um dos fundadores da Unimed Paranaguá 
e diretor de Administração e Estratégia da 
Unimed do Brasil de 2005 a 2009 

Um dos objetivos do Portal Unimed é manter am-
pla prestação de serviços, seja para o cliente, por meio 
da disponibilização de endereços das singulares e dos 
cooperados, de informações sobre aquisição de plano 
de saúde, entre outros;  seja para o médico cooperado, 
que pode conferir as consultas realizadas, se atualizar, 
ter acesso às bibliotecas virtuais e trocar informações 
com outros cooperados; seja para o colaborador, que 
utiliza o canal para prestação de contas e autorizações; 
ou seja, para os dirigentes na busca de informações 
sobre as cooperativas e sobre as operações feitas pelo 
Sistema como um todo. 

Em 2007, ao completar cinco anos no ar, o Portal 
Unimed registrava 650 mil acessos ao mês, segundo 
levantamento da ferramenta Google Analytics. 

Ele abriga também, desde 2002, outra ferramen-
ta estratégica de comunicação, a Agência Unimed de 
Notícias, cuja coordenação está a cargo da equipe de 
Comunicação da Unimed do Brasil. Além de integrar 
o trabalho de assessoria de imprensa das 377 coope-
rativas médicas e uniformizar padrões de compor-
tamento para os profissionais que a executam, esse 
canal estabelece uma ponte com os jornalistas das 
mídias impressas e eletrônicas do país.

Aliás, essa estreita relação com os veículos de co-
municação de massa acentuou-se a partir de 2001, em 
virtude, principalmente, das dificuldades enfrenta-
das pelo setor de saúde suplementar e da repercussão 
de alguns projetos diferenciados promovidos pelas 
cooperativas médicas. Como resultado, a Unimed 
consolidou-se como fonte no seu setor de atuação.

No tocante à comunicação interna, foram de-
senvolvidos boletins impressos e eletrônicos para 
estabelecer um fluxo de informações entre as singu-
lares e federações.
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Responsabilidade social

Celso Corrêa de Barros, presidente da Unimed do Brasil, discursa no 4º Seminário Nacional de 
Responsabilidade Social do Sistema Unimed, realizado pela Federação do Rio de Janeiro e pela Unimed Rio. 
Rio de Janeiro (RJ), 2007

Reafirmando seu compromisso de realizar projetos que tragam benefícios para a 
sociedade, em 2001, a Unimed do Brasil lançou a Política Nacional de Responsa-
bilidade Social do Sistema Unimed, baseada na relação ética e transparente com 
todos os públicos envolvidos: funcionários, cooperados, clientes, consumidores, 
fornecedores e comunidade.

Além de fazer parte da estratégica do negócio, do diferencial competitivo e 
da missão organizacional, a iniciativa visa disseminar a prática e oferecer apoio e 
instrumentos para que os diversos programas sociais e ambientais se desenvolvam 
em nível regional e nacional.

A primeira empresa do Sistema Cooperativo Unimed a aderir a ela foi a 
Central Nacional Unimed, que lançou, em 2002, um programa de cidadania em-
presarial. O projeto contempla a administração de cursos profissionalizantes e 
palestras para as famílias das crianças matriculadas na creche do Hospital Santa 
Marcelina, localizado na zona leste de São Paulo. A instituição atende cerca de 800 
crianças de zero a seis anos, em sua maioria residente nas favelas da região.
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Quando assumimos a Unimed do Brasil 
existia uma grande preocupação em ordenar 
a área de Responsabilidade Social. O Celso 
me deu carta branca para criar uma Política 
Nacional com esta abordagem na Unimed. 
Naquele momento, havia apenas 60 projetos 
ordenados, que mediam indicadores 
sociais e que eram, efetivamente, projetos de 
responsabilidade social. Do restante, muita 
coisa era filantropia ou ações sociais isoladas. 
Então, criamos um Manual para preceituar 
conceitos e conhecimentos sobre a área, 
enfocando o que é cidadania empresarial, 
responsabilidade social, indicador social, 
filantropia, balanço social etc. 

Surgiram os informativos, o Banco de 
Projetos, as palestras, as consultorias, a 
parceria com o Instituto Ethos e a confecção 
de relatórios de responsabilidade social, entre 
outras ações. Em 2004, já éramos percebidos 
como a empresa com melhor atuação de 
Responsabilidade Social em nosso segmento, 
segundo pesquisa da InterScience para a 
revista Carta Capital. 

No ano seguinte, após a reeleição, fui 
convidado para assumir a presidência 
da Fundação Unimed e, por meio dela, 
impulsionar o processo de transformação 
através da responsabilidade social e da gestão 
do conhecimento. 

A cultura da responsabilidade social cresceu 
e criamos um selo nessa área para verificar 
quem está fazendo projetos transformadores. 
Na sua primeira edição, em 2003, 55 Unimeds 
foram certificadas, enquanto, em 2007, 
foram 180. O Balanço Social Consolidado 
do Sistema, nesse período, apurou um 
investimento de R$ 746 milhões na área e mais 
de mil projetos de responsabilidade social, 
ordenados, organizados e catalogados pelo 
Brasil afora. 

Estou muito satisfeito com a dimensão que 
a Política Nacional de Responsabilidade 
Social tomou. Diversas cooperativas já a 
contemplam em seu estatuto; outras possuem 
ações reconhecidas e premiadas em iniciativas 
como o Marketing Best da Responsabilidade 
Social e Madia Marketing Social, ou o Top 
Social da Associação dos Dirigentes de Vendas 
e Marketing do Brasil (ADVB); e uma delas, 
a Unimed Blumenau, foi a primeira empresa 
do país a ser certificada pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas com a NBR 
16001, reconhecendo sua gestão, suas ações e 
políticas socialmente responsáveis.

 Almir Adir Gentil,
presidente da Fundação Unimed de 
2005 a 2009 e diretor de Marketing e 
Desenvolvimento da Unimed do Brasil  
de 2001 a 2009
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Hoje nós temos alguns programas dentro da Central Nacional que são 
coordenados por um departamento destacado para essa tarefa. São 
projetos em parceria com hospitais e com o Graac, o Grupo de Apoio ao 
Adolescente e à Criança com Câncer. 

Também patrocinamos um coral infantil e fazemos várias ações inseridas 
na nossa própria atividade de assistência médica, disponibilizando 
exames e consultas médicas gratuitas para algumas entidades que 
apoiamos. Atualmente, é comum que os contratantes de planos de saúde 
analisem e pesem as ações sociais da operadora antes da contratação de 
seus serviços. Isso chega a ser um fator que conta em uma definição de 
empate técnico entre as concorrentes, por exemplo. 

Eu acredito que essa atuação da iniciativa privada é importante, porque 
o governo sozinho não dá conta. Então, estamos fazendo nosso papel e 
colaborando para melhorar a sociedade brasileira.  

Mohamad Akl,
presidente da Central Nacional Unimed de 1998 a 2009

É importante salientar que a preocupação da Unimed em desenvolver ações 
sociais nas comunidades onde atua está presente em toda sua trajetória. As sin-
gulares e federações desenvolviam seus programas de auxílio à comunidade sem 
uma diretriz determinada pela Unimed do Brasil. Campanhas de vacinação eram 
recorrentes, assim como as diversas modalidades de tratamentos gratuitos. A 
partir de 2001, com os conceitos modernos de responsabilidade social colocados 
em prática e disseminados pelo Sistema, as singulares se engajaram de forma 
mais efetiva. 

Para auxiliá-las nesse caminho foi publicado, em 2002, o Manual de Respon-
sabilidade Social Unimed. Trata-se de um trabalho inédito na área de planos de 
saúde que se transformou em referência nacional e internacional. Ele é baseado 
nos mais modernos conceitos de intervenção social, descrevendo ações éticas e 
socialmente corretas, apoiadas em três eixos principais: meio ambiente, desen-
volvimento humano e desenvolvimento tecnológico.

Atualmente, quase todas as Unimeds praticam ações socialmente respon-
sáveis, em programas voltados para a melhoria da qualidade de vida e para a 
construção de uma sociedade mais justa. 
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Foi criado também um Banco de Responsabilida-
de Social, disponível no Portal Unimed, que permite 
acesso a todas as práticas cadastradas e cujo propósito 
é auxiliar a ampliação e o aperfeiçoamento da Polí-
tica Nacional de Responsabilidade Social Unimed. A 
partir de sua implementação, o número de programas 
registrados aumentou significativamente, passando 
de 115, em 2003, para 1.147, em 2007. 
Para incentivar a troca de informações e experiências 
entre as cooperativas e disseminar as melhores prá-
ticas na área social, foi desenvolvido um boletim es-
pecífico sobre o tema, que é distribuído às singulares 
por meio eletrônico. Além de enfocar ações realizadas 
junto ao público interno, práticas que estimulam 
a sustentabilidade do planeta, projetos especiais 
implantados pelas cooperativas e ferramentas de 
responsabilidade social, no periódico são abordados 
cursos, palestras e eventos na área.

Em 2005, graças ao apoio que tivemos de todas as unidades estaduais, 
publicamos nosso primeiro balanço social consolidado. Há vários projetos 
desenvolvidos por nossas singulares que merecem destaque, como o que 
ensina a importância do esporte para as comunidades carentes de Niterói, 
o projeto de coral e música nos morros cariocas, o de alfabetização de 
adultos e o de odontologia para portadores de necessidades especiais, em 
Itaperuna. Muitos deles são até ganhadores de prêmios. 

Mantemos uma parceria com o Comitê de Responsabilidade Social e 
realizamos nosso primeiro fórum nessa área, com o objetivo de consolidar 
nossa atuação social.

O atual desafio é implantar um projeto social comum para as cooperativas 
que fazem parte da Federação do Rio de Janeiro.

Euclides Malta Carpi,
presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro de 2005 a 2009 

Integrante do Projeto Vida Iluminada 
de Jaboticabal, desenvolvido pela AMU 
(Associação das Mulheres Unimedianas), 
que tem como objetivo atender e dar 
suporte às pessoas com necessidades 
visuais especiais e suas famílias. 
Jaboticabal (SP), 2006
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Certificação em RS
Na 32ª Convenção Nacional de 2002, foi lançado o 
Selo de Responsabilidade Social para certificar as 
cooperativas que durante o ano praticaram ações 
condizentes com a política nacional. A ação busca 
incentivar as singulares e federações a contribuir para 
uma sociedade mais comprometida com o desen-
volvimento sustentável. Ao mesmo tempo, funciona 
como um importante diferencial no mercado. 

O processo de avaliação se baseia na análise de 
temas como valores e transparência, público interno, 
meio ambiente, comunidade, clientes, fornecedo-
res, governos e sociedade, além do Balanço Social e 
de projetos cadastrados. Na primeira edição foram 
certificadas 55 singulares e, em 2007, esse número 
chegou a 180. 

O selo é dividido em quatro estágios que indi-
cam o grau de amadurecimento da responsabilidade 
social de cada Unimed avaliada. Em 2006, 61% das 
cooperativas atingiram o estágio 2, demonstrando 
que incorporaram o conceito à sua gestão estratégica 
e praticaram ações que atingem variados públicos. 
No ano seguinte, foram certificadas no estágio 4 as 
Singulares de Blumenau, Florianópolis e Guarulhos, 
por comprovarem que possuem uma política de 
responsabilidade social definida, suas ações têm um 
impacto mensurável na comunidade e são exemplos 
a serem seguidos. 

Na Federação do Espírito Santo, por exemplo, as 
cinco singulares conquistaram o Selo de Responsabi-
lidade Social. A de Vitória, a maior delas, desenvolve 
trabalhos sociais com organizações não governa-
mentais, como campanhas de aleitamento materno 
e banco de leite humano em hospitais públicos. 

As cinco Unimeds do Espírito Santo têm o 
Selo de Responsabilidade Social da Unimed 
do Brasil. Nós investimos nessa área desde 
2002. A Unimed Vitória, por ser a maior, 
iniciou o desenvolvimento de trabalhos 
com organizações não governamentais, em 
ações como aleitamento materno, banco 
de leite humano em hospitais públicos e 
serviço de atendimento de emprego ao menor. 
Atualmente as cinco singulares fazem esse tipo 
de trabalho e estão envolvidas na parceria com 
a Associação do Câncer Infantil de Vitória. 

Promovemos, ainda, um trabalho de educação 
continuada para os colaboradores, não só 
realizando cursos, mas também estimulando-
os a continuar e a terminar o curso de pós-
graduação.

Gerson Thomé Marino,
presidente da Federação do 
Estado do Espírito Santo de 
2000 a 2008 
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Outro exemplo é o Estado do Paraná, onde mais da metade das cooperativas 
obtiveram o Selo de Responsabilidade Social. De acordo com o balanço estadual de 
2006, 14 das 22 cooperativas da região receberam a certificação correspondente ao 
estágio em que se encontram seus projetos sociais. A Federação do Paraná também 
mantém um setor dedicado a orientar as unidades que ainda não possuem o selo, 
para que enquadrem seus programas aos moldes nacionais. 

Nessa conversa, percebi que só identificar a taxa de colesterol não é 
suficiente. Poderíamos ter feito muito mais, ter de fato transformado algo 
na sociedade. Nós só viabilizamos um serviço, que não justificou seus 
custos nem a mobilização das empresas apoiadoras ou da comunidade.

Na responsabilidade social, você tem que promover modificações na 
sociedade, senão perde o sentido. Então, agora estamos realizando o 
treinamento dos atendentes e vamos participar de todo o processo, desde a 
coleta de sangue,  a entrega de resultados até o acompanhamento médico 
posterior. Vamos usar o passo a passo do Manual disponibilizado pela 
Unimed do Brasil para que os nossos projetos sejam efetivos e tenham 
começo, meio e fim. Queremos que os programas desenvolvidos pela nossa 
região sejam premiados, valorizados e certificados pelo Selo de Unimed 
Socialmente Responsável. 

Essa é uma grande evolução no Sistema: a preocupação efetiva com o social 
e com a preservação do meio ambiente. 

João Batista Caetano,
um dos fundadores da Unimed Araguari e diretor de Integração 
Cooperativista na Unimed do Brasil de 2001 a 2009

A primeira vez que conversei sobre responsabilidade social na Unimed do 
Brasil foi com o presidente da Fundação Unimed, Almir Gentil. Eu disse 
a ele que isso já era feito na minha cidade, no interior de Minas Gerais. 
Mas quando entendi de fato a abrangência da questão e comparei com o 
que fazíamos em Araguari, vi que tínhamos ainda um longo caminho a 
percorrer. Nós fizemos, por exemplo, uma campanha para identificar as 
pessoas que tinham colesterol alto na cidade. Pedimos contribuição dos 
laboratórios e divulgamos anúncio na rádio. No outro dia pela manhã, 
tinha aquela fila de pessoas colhendo sangue no laboratório. A maioria nem 
voltou para pegar o resultado, outros tiveram acesso a ele, mas não fizeram 
nada a respeito. 
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Balanço social
A primeira edição do Balanço Social Consolidado da 
Unimed, publicada em 2004, reflete o resultado e o 
avanço da implantação da Política Nacional de Res-
ponsabilidade Social nas cooperativas. Trata-se de 
um importante instrumento de prestação de contas à 
sociedade, elaborado a partir do modelo do Instituto 
Brasileiro de Análises Socioeconômicas (Ibase). 

No ano seguinte, foram lançadas algumas pu-
blicações para nortear as ações das cooperativas, 
como o Manual de Consumo Consciente, cujo obje-
tivo é orientar os colaboradores das Unimeds, seus 
familiares e amigos, à adoção de boas práticas, que 
consistem em mudanças de pequenos hábitos no con-
sumo diário, promovendo um exercício de cidadania 
e de responsabilidade social, tanto nas empresas em 
que trabalham como na vida pessoal. A publicação 
é dividida em quatro eixos: a coleta seletiva, a reci-
clagem de lixo, o consumo consciente e a economia 
inteligente. 

Já o Manual de Gerenciamento dos Resíduos de 
Serviços de Saúde (GRSS), lançado em 2006, foi ela-
borado com base nas legislações atuais do setor para 
informar as singulares e federações sobre como fazer 
a administração adequada dos resíduos de saúde, as-
sim como promover a preservação do meio ambiente. 
Como desdobramento desse projeto socioambiental, 
foi criado o Movimento Renovação, para diminuir 
o impacto causado pelos serviços de saúde ao meio 
ambiente. 

No mesmo período, foi lançado, ainda, o Código 
de Conduta Profissional, para dar suporte às relações 
entre as cooperativas e seus diferentes públicos. O do-
cumento é composto por oito princípios: integridade; 
respeito às leis vigentes no país e às normas internas; 
proteção ao patrimônio físico, moral e intelectual da 
Unimed; relacionamento com cooperados; valoriza-

ção do capital humano; compromisso com os clientes; 
respeito ao meio ambiente; uso das informações e dos 
meios de informática; e relacionamentos externos 
construtivos.

Naquele ano, a Unimed também foi convidada 
pelo Instituto Ethos – Instituto de Empresas e Res-
ponsabilidade Social – e por seu braço de educação, 
o Uniethos, para fazer parte de um seleto grupo de 
empresas que participa da discussão sobre a terceira 
geração de normas da International Organization for 
Standardization, a ISO 26000, de Responsabilidade 
Social, cujo lançamento estava previsto para 2008. 
A normatização está sendo liderada pela Suécia e 
pelo Brasil e objetiva oferecer soluções que atendam 
às necessidades das empresas e das sociedades que 
buscam um mundo sustentável. 

Com essas ações, a Unimed do Brasil contabili-
zou, em 2007, a cifra de R$ 746 milhões em investi-
mentos sociais, beneficiando 5,6 milhões de pessoas 
e 10 mil entidades em ações sociais estruturadas nas 
áreas de cultura e lazer, educação, esporte e saúde. 
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Representatividade 
No campo da política, o Sistema Unimed luta por maior representatividade no 
Congresso Nacional, por meio de sua bancada de parlamentares e maior poder 
de argumentação perante o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de obter 
um correto tratamento tributário e jurídico para o setor em que atua. 

Para tanto, a Unimed do Brasil trabalha para mostrar ao governo e aos ór-
gãos reguladores que é uma aliada, que deseja promover o crescimento de suas 
cooperativas associadas, em condições viáveis para tanto. A demanda é plausível 
para uma organização que atende parcela significativa dos usuários de planos de 
saúde em todo o país. 

E o pleito é, ainda, mais razoável ao se considerar que os clientes se mostram 
satisfeitos com o atendimento prestado pelas Unimeds, de acordo com estudos 
feitos anualmente. Na pesquisa realizada em 2007 pelo Datafolha, 79% dos usu-
ários entendem que estão no melhor plano de saúde do Brasil, e 82% deles estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a escolha que fizeram. Dentro dos insatisfeitos 
estão aqueles que acham o preço elevado, cuja solução depende mais do governo, 
na questão dos impostos, e dos custos materiais do exercício da medicina do que 
propriamente da operadora de planos de saúde. Quase não houve queixas em 
relação aos serviços prestados.
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Em Belo Horizonte há uma rádio famosa chamada Rádio Itatiaia. Ela fica 
24 horas no ar e apresenta o programa ‘Fala Cidadão’, dentro do seu jornal 
diário. É um espaço em que o ouvinte liga para reclamar de algum serviço, 
se queixar de alguma coisa ou pedir providências aos órgãos públicos. 
Aí um dia eu estava indo do consultório para casa com o rádio ligado e 
ouvi o seguinte caso. Um cidadão telefonou dizendo que ele pagava um 
plano de saúde há muitos anos e que, quando precisou, o atendimento 
lhe foi negado. E a resposta do repórter foi muito interessante: ‘Pois é, eu 
pago Unimed e nunca tive problemas. Se você fosse usuário da Unimed, 
com certeza seu caso teria sido resolvido.’ Foi uma propaganda feita 
tão gratuitamente, não teve nenhuma combinação nem pagamento. O 
repórter falou isso porque é mesmo sua opinião, sua visão como cliente da 
cooperativa. 

Francisco José Neves,
um dos fundadores e presidente da Unimed Belo Horizonte de 1978  
a 1998 (in memoriam)

Estamos reavaliando o papel da Bancada Cooperativista. Fazemos 
um trabalho de reformulação e, principalmente, de mobilização das 
lideranças dos partidos, porque, na realidade, são esses líderes que 
sensibilizam depois as suas bancadas. Não adianta ter um grupo de 
60 ou 70 deputados que são simpáticos ao cooperativismo quando os 
comandantes não têm esse envolvimento. 

Celso Corrêa de Barros,
presidente da Unimed do Brasil de 2001 a 2009 e da Unimed Rio  
de 1998 a 2010

Mesmo com o Sistema operando dentro desses índices de máxima satis-
fação, a Unimed tem olhos voltados para o amanhã e para o aprimoramento de 
suas atividades. O atual presidente da Unimed do Brasil, Celso Corrêa de Barros, 
acredita que o Sistema deverá repensar seu modelo operacional para que, futu-
ramente, reflita a força que tem hoje e o espaço que conquistou no mercado de 
saúde complementar. 
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Nossa grande preocupação hoje é garantir 
a sobrevivência da Unimed. E isso significa 
repensar o modelo de gestão e voltar a valorizar 
fortemente o trabalho do médico cooperado, 
porque esse é um grande diferencial que nós 
temos. Diversas empresas, que estão captando 
grandes quantias de dinheiro no mercado de 
capitais, são, muitas vezes, as que crescem à 
custa da exploração do trabalho do médico. 
Então, precisamos que os cooperados se 
posicionem fortemente na Unimed. 

Além disso, temos que investir cada vez 
mais na qualificação do atendimento ao 
nosso cliente e avançar nos projetos de 
responsabilidade social, mostrando que somos 
uma empresa diferenciada. E, evidentemente, 
devemos ficar atentos a essas movimentações 
de abertura de capital porque, se isso de 
alguma forma for viável para o Sistema, 
certamente estaremos financeiramente 
tranqüilos pelos próximos dez anos. 

Chegamos aos 40 anos de vida, o que é raro 
para as empresas brasileiras, então isso deve 
ser comemorado. É sabido que passamos 
por alguns problemas nesse período, como 
a liquidação da Unimed São Paulo e a 
divisão do Sistema com a criação da Aliança 
Cooperativista. Mas são situações das quais 
devemos tirar algumas lições. Uma delas é de 
que esse mercado hoje é para profissionais. 
Mesmo que a Unimed seja dirigida por médicos 
– e não devemos perder essa característica –, a 
gestão deve ser cada vez mais profissionalizada 
nas diversas áreas de atuação para que 
possamos alcançar os melhores resultados 
possíveis. A outra é continuar investindo na 
valorização da marca de forma que, quando 
se falar em Unimed, todos pensem em um 
Sistema único, composto por 377 cooperativas 
e mais de 15 milhões de usuários. Essa 
unidade não deve ser perdida, apesar de 
sempre respeitarmos a singularidade das 
cooperativas, que é uma das características do 
nosso modelo.

Celso Corrêa de Barros,
presidente da Unimed do Brasil de 2001 a 2009 
e da Unimed Rio de 1998 a 2010
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Gestão de marca
O futuro da Unimed também passa pela construção de uma marca sólida, que seja 
percebida e desejada pela sociedade, além de procurar ser a melhor opção naquilo 
que oferece – assistência médica humanizada, ética e de qualidade. 

A marca Unimed passou recentemente por um processo de fortalecimento e 
padronização. Ao assumir a gestão da Unimed do Brasil, em 2001, a nova diretoria 
se preocupou em fazer um diagnóstico detalhado sobre o seu emprego no país 
e verificar se existia uma identidade visual. Descobriu que havia mais de 2 mil 
formas de utilização, ou seja, a identidade e seus valores estavam se perdendo 
com o tempo. 

A Norma Derivada nº 007/2001, elaborada pelo Fórum Nacional Unimed, 
reformulou os critérios de uso e de utilização da marca, ao criar o Manual de 
Operacionalização da Marca Unimed e o Manual de Identidade Visual. Com 
esses instrumentos, tornava-se possível à Confederação, detentora da marca, a 
fiscalização e o monitoramento do seu bom uso.

Para que o trabalho fosse conduzido de uma forma profissional, foi contratada 
uma empresa especializada na gestão de marcas, a Cauduro Martino, responsável 
por elaborar o projeto de modernização e identidade visual. A letra “U” passou 
a ser maiúscula, para melhor percepção do consumidor, e foi incorporada uma 
barra para separar a marca do local onde ela opera ou dos produtos e serviços 
que oferece. 

 Em junho de 2004, houve o lançamento do Plano de Gestão da Marca Uni-
med, que reuniu mais de cem dirigentes e técnicos de Marketing, Mercado e 
Comunicação das Unimeds envolvidos no processo de construção, padronização 
e divulgação da marca. Durante o evento, foram distribuídos os primeiros CDs 
com o Manual de Identidade Visual. 
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As marcas, sem dúvida alguma, estão 
diretamente relacionadas ao futuro das 
empresas e dos negócios. Em um ambiente 
extremamente dinâmico e competitivo, no 
qual os consumidores são cada vez mais 
exigentes e estão eternamente insatisfeitos, 
não dá pra achar que produto bom, com preço 
bom e no lugar certo sejam suficientes. É 
preciso algo mais para gerar uma experiência 
positiva e inesquecível. E quando isso 
acontece, as pessoas a devolvem em forma de 
relacionamento. É disso que estamos falando. 
Marca é um contrato social com o cliente, com 
os médicos, com as empresas, com a sociedade, 
enfim, com todos os públicos de interesse. Um 
contrato que temos que honrar todos os dias, 
em cada ponto de contato. As nossas crenças 
e os nossos valores – como por exemplo, a 
medicina humanizada, a valorização do 
trabalho médico e a responsabilidade social 
corporativa – são percebidos por meio da nossa 
marca e é isso que torna a Unimed diferente e 
relevante. 

Assim, acho essencial a mudança de conceito 
e até da forma como o cooperado e o dirigente 
passaram a entender a importância da marca. 
Antes ela era tratada apenas como uma 
logotipia; hoje é vista como um patrimônio e 
o grande intangível do Sistema. Consistia em 
um pinheirinho e no nome Unimed escrito 
em verde; hoje reflete valores, o que se deseja 
dessa cooperativa. Traduz também o carinho 
com que se trata a marca na grafia e na sua 
utilização adequada. 

Por isso a importância do Manual da Marca, 
que é um livro que mostra como usá-la de 
maneira adequada, porque havia diversas 
formas de utilização. Depois avançamos 
para um reposicionamento e para a 
construção de um ‘Brand Center’, um local 
de relacionamento da marca com todos os 
públicos . Nele encontramos  um universo de 
ingredientes que definem uma linguagem 
própria,  como, por exemplo, o que é uma 
imagem Unimed, a tipografia Unimed,as  
cores, as texturas, os objetos, as ilustrações. 
Enfim, um conjunto de elementos que garante 
uma unidade na comunicação para que 
possamos passar a mesma mensagem em 
diferentes locais do país, fazendo com que 
os esforços se somem e multipliquem os 
resultados.  Além de conceitos com os quais 
essa marca se identifica, em quais ambientes 
deve aparecer, quais suas crenças e qual sua 
relação com a comunidade.

Almir Adir Gentil,
presidente da Fundação Unimed de 
2005 a 2009  e diretor de Marketing e 
Desenvolvimento da Unimed do Brasil  
de 2001 a 2009  
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No ano seguinte, a Unimed recebeu o certificado Superbrands Award Brasil 
2005. A indicação permite que a empresa utilize o selo do prêmio em toda a sua co-
municação publicitária e promocional, incluindo anúncios, embalagens, material 
de ponto-de-venda, site e banners. Ele identifica que a marca é reconhecida pelo 
Conselho de Marca da Superbrands Brasil, uma coligada da inglesa Superbrands 
Global, e demonstra que a Unimed se destaca em relação à concorrência, fazendo 
com que seus consumidores a desejem.

Em 2007, a Unimed do Brasil lançou o Brand Center, um local de relaciona-
mento da marca com os grandes públicos, estabelecendo uma linguagem espe-
cífica, imagens, ambientes e crenças que tornam tangível a força dessa marca. A 
Unimed sabe que não basta vender planos de saúde, dar emprego e remunerar 
os médicos. A sociedade quer mais e dá cada vez mais valor às empresas trans-
formadoras. É necessário que a Unimed mostre que ela é capaz de se inserir no 
contexto das comunidades para que sua marca esteja no coração e na mente dos 
brasileiros.

O trabalho de padronização e unificação da marca teve início na década 
de 90, em uma Convenção, em Curitiba. Em uma das mesas de discussão, 
um palestrante levou algumas carteirinhas da Unimed para usar como 
exemplo. Apresentou alguns modelos em vermelho, com plástico, com 
fotografia, outros grandes, outros pequenos. E o pinheirinho que simboliza 
o cooperativismo aparecia em várias formas e tamanhos. Então, nós 
começamos um trabalho junto com os dirigentes das federações e da 
Unimed do Brasil. Naquela época nós conseguimos padronizar muita 
coisa e, a partir de 2001, o Almir Adir Gentil fez um trabalho de unificação 
da marca muito bom. Hoje existe a consciência de que a marca Unimed 
é importante, de que os critérios não podem ser voláteis e diferenciados; 
os procedimentos têm que ser iguais e precisamos vender a imagem 
de que somos uma coisa só, embora seja mantida a singularidade, a 
independência de cada Unimed. 

Luiz Carlos Misurelli Palmquist,
um dos fundadores da Unimed Paranaguá e diretor de Administração e 
Estratégia da Unimed do Brasil de 2005 a 2009 
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Patrocínios
E ao se falar em marca, o patrocínio ao esporte é um 
exemplo de ação em que a Unimed sempre esteve 
presente. 

Seu apoio abrange de times de futebol a clubes 
de basquete, de duplas de vôlei a circuitos de tênis, e 
de saltos ornamentais a atletismo, entre outros seg-
mentos esportivos. Também é o plano de saúde oficial 
da Equipe Paraolímpica Brasileira desde 2004. Há, 
portanto, uma orientação nacional de vinculação da 
marca Unimed à saúde, ao esporte, à qualidade de vida 
e à responsabilidade social.

A Unimed foi uma das empresas pioneiras 
no patrocínio ao esporte. Mas, em 1998, 
vivenciamos um episódio triste: 
o Fluminense, patrocinado 
por nós, estava caindo 
da segunda para a 
terceira divisão. Então, 
fizemos uma reunião, 
em que concluímos que o 
Fluminense não era um time tão 
agressivo nem tinha uma torcida tão grande 
quanto o Flamengo ou o Corinthians, mas que 
valeria a pena continuar a patrociná-lo, pois 
teríamos uma visibilidade muito interessante 
na TV fechada e seria um patrocínio barato. 

O Fluminense foi campeão da série C, voltou 
à série A e passamos a ter exposição em 
horário nobre, na Rede Globo, em todo o 
país. A partir daí vieram outras exposições 
de mídia, como nos painéis do Campeonato 
Brasileiro, em que a Unimed está ao lado de 
marcas consagradas, como Itaú e TAM. Isso dá 
credibilidade e solidez à marca Unimed. Acho 
extremamente importante a associação da 
marca ao esporte, à qualidade de vida e a uma 
prática saudável. 

Celso Corrêa de Barros
presidente da Unimed do Brasil de 2001 a 2009 
e da Unimed Rio de 1998 a 2010

A atleta Aline Berckenbrock em uma das etapas da competição do 
Circuito Unimed de Tênis, patrocinado pela Unimed do Brasil, em 2006 

Exemplos de superação de limites, atletas paraolímpicos recebem o 
apoio da Unimed desde 2004
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Reconhecimento e valores 
legados à sociedade 
O incansável trabalho realizado pelas singulares da 
Unimed espalhadas por todo o território brasileiro 
é reconhecido entre cooperados, usuários e, oficial-
mente, por outros profissionais da área de saúde, de 
responsabilidade social e da mídia. Hoje, diversas 
Unimeds estão classificadas entre as melhores em-
presas para trabalhar e entre as Maiores e Melhores 
da revista Exame.

A safra de premiações teve início em 1986, com 
o Mérito Lojista, concedido à Unimed pela Confe-
deração Nacional dos Dirigentes Lojistas. O prêmio 
passou a ser recebido, consecutivamente, desde 
aquela data. 

Importante também é a hegemonia alcançada no 
Prêmio Top of Mind, como marca de plano de saúde 
mais lembrada pelo consumidor desde 1993, segundo 
pesquisa do Instituto Datafolha. Dentro dessa ini-
ciativa, obteve em 2005 o Top Performance, como 
a marca de melhor desempenho entre as diversas 
empresas concorrentes nas 40 categorias.

Troféu Top Hospitalar

Troféu Mérito Lojista

Troféu Top of Mind
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Também conquista, desde 2001, a versão nacio-
nal do Prêmio Top of Mind – Fornecedores de RH, na 
categoria convênio e assistência médica.

Nesse mesmo ano, a cooperativa passou a ser 
apontada pela pesquisa Trusted Brand, da revista 
Seleções Reader’s Digest, como a marca de plano de 
saúde mais confiável do Brasil. 

Com a chancela da Unesco, sua gestão social re-
cebeu, em 2002, o primeiro reconhecimento na área, 
com o Troféu Empresa Cidadã, entregue no 4º Fórum 
Nacional de Cidadania Empresarial. 

No ano seguinte, ganhou a Medalha da Ecologia de 
Qualidade Ambiental, concedida pela Ordem Nacional 
do Mérito Ecológico e Ambiental e oficializada pelo Go-
verno de São Paulo. No mesmo período, foi premiada no 
1º Benchmarking Ambiental Brasileiro, por sua atitude 
ambiental responsável e competitiva na publicação 
do Manual de Responsabilidade Social. O prêmio foi 
entregue pelo Grupo Multidisciplinar de Gestão Am-
biental (GMGA), com o apoio da Associação Paulista de 
Administração de Recursos Humanos (Aparh), do Senai 
SP e da revista Meio Ambiente Industrial.

Desde 2005, está entre as 50 supermarcas atuan-
tes no país que conquistaram o Superbrands Award 
Brasil, além de figurar, em seu segmento, como a 
organização que mais respeita o consumidor, segundo 
pesquisa promovida pela revista Consumidor Moderno 
em parceria com a TNS/InterScience.

Esses são alguns reconhecimentos obtidos pela 
Unimed, sem mencionar os muitos prêmios recebi-
dos pelas singulares e federações. Eles demonstram, 
ainda que de maneira reduzida, o bom caminho se-
guido nesses 40 anos de vida.

O Sistema Unimed também apresenta números 
impressionantes: atende mais de 15,1 milhões de 
clientes, o que representa 32% de participação no 
mercado nacional de planos de saúde; e é formado por 
377 cooperativas, que abrangem 4.125 municípios, ou 
74,9% do território nacional. 

Os presidentes da Unimed do Brasil e da Central Nacional Unimed, 
respectivamente Celso Corrêa de Barros e Mohamad Akl, à esquerda, 
recebem o Troféu Top of Mind – Fornecedores de RH, na categoria 
Convênio de Assistência Médica e Seguro-Saúde. São Paulo (SP), 2002

Além dos mais de 106 mil médicos cooperados, 
o cliente Unimed conta com 3.596 hospitais creden-
ciados e 82 hospitais próprios, que oferecem 330 mil 
leitos de internação. Também possui 89 unidades de 
pronto-atendimento, 52 laboratórios e 458 ambulân-
cias, constituindo uma infra-estrutura que registra 
anualmente cerca de 65 milhões de consultas, 123 mi-
lhões de exames complementares e 9,17 internações 
por mil clientes/ano, bem como gera 32 mil empregos 
diretos e 290 mil empregos indiretos.

Contar essa história em números já bastaria para 
demonstrar a maior e a melhor experiência do coo-
perativismo médico em todo o mundo. No entanto, 
é no protagonismo dos participantes dessa trajetória 
que encontramos os sonhos, a coragem, a dedicação 
e as expectativas para o futuro.

O respeito a essa memória e à história da Unimed 
no Brasil demonstra sua responsabilidade para com a 
sociedade brasileira. Expressar os desafios enfrenta-
dos, as conquistas e as lições aprendidas é pleno sinal 
de maturidade e confiança no futuro.
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A Unimed representa, nos últimos 40 anos, a marca de maior sucesso 
do cooperativismo. Porque ela consegue unir um terço dos médicos do 
Brasil. Além disso, 75% das cidades brasileiras são aquinhoadas com 
uma singular da Unimed. Isso representa, sem dúvida, um marco 
importante dentro do segmento cooperativista, pois é um exemplo para 
nós nacionalmente. Até podemos dizer que, internacionalmente, não tem 
nenhuma cooperativa da dimensão da nossa. Ser Unimed é incorporar a 
filosofia cooperativista e aplicá-la adequando aos tempos modernos. 

João Mairton Pereira de Lucena,
diretor de Desenvolvimento Regional da Unimed do Brasil de 2005 a 2009

Quem trabalha no Sistema Unimed acaba tendo que ter uma certa dose de 
paciência, porque, além de ser uma organização muito política, em que as 
gestões podem mudar a cada quatro anos, não pertence a um único dono, mas 
a mais de 106 mil pessoas, que são os cooperados. Então, é preciso ter um pouco 
daquela corzinha verde Unimed no sangue para conseguir ter a compreensão 
de que nosso modelo de gestão é diferente dos demais no mercado de saúde. 
Espera-se que os cooperados vibrem com a conquista de bons resultados e 
fiquem atentos aos desafios que temos pela frente.

Celso Corrêa de Barros,
presidente da Unimed do Brasil de 2001 a 2009 e da Unimed Rio de 1998 a 2010

O presidente da Unimed do Brasil, Celso Corrêa de Barros (3º da dir. para a esq.),  recebe o 14º 
Prêmio Top of Mind concedido pelo Instituto Datafolha à Unimed, a marca mais lembrada pelo 
consumidor brasileiro no segmento de Planos de Saúde. São Paulo (SP), 2007
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Linha do tempo



Singulares e Federações
SUL
FEDERAÇÃO DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA 
FEDERAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ 
UNIMED ALEGRETE 
UNIMED ALTO DA SERRA
UNIMED ALTO IRANI
UNIMED ALTO JACUÍ 
UNIMED ALTO URUGUAI 
UNIMED ALTO VALE 
UNIMED APUCARANA 
UNIMED BAGÉ 
UNIMED BLUMENAU 
UNIMED BRUSQUE
UNIMED CAÇADOR 
UNIMED CANOINHAS 
UNIMED CASCAVEL 
UNIMED CENTRO – RS 
UNIMED CENTRO-SUL 
UNIMED CHAPECÓ
UNIMED CIANORTE 
UNIMED CONCÓRDIA 
UNIMED CORNÉLIO PROCÓPIO 
UNIMED COSTA OESTE 
UNIMED CRICIÚMA 
UNIMED CURITIBA
UNIMED CURITIBANOS 
UNIMED ENCOSTA DA SERRA 
UNIMED ERECHIM
UNIMED EXTREMO OESTE 
CATARINENSE 
UNIMED FERRABRAZ 
UNIMED FOZ DO IGUAÇU
UNIMED FRANCISCO BELTRÃO 
UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS 
UNIMED GUARAPUAVA 
UNIMED IJUÍ 
UNIMED ITAQUI 
UNIMED JARAGUÁ DO SUL 
UNIMED JOAÇABA
UNIMED JOINVILLE 
UNIMED LAGES 
UNIMED LITORAL 
UNIMED LITORAL SUL 
UNIMED LONDRINA 
UNIMED MERCOSUL 
UNIMED MISSÕES 
UNIMED NORDESTE – RS
UNIMED NOROESTE DO PARANÁ
UNIMED NORTE PIONEIRO 
UNIMED OESTE DO PARANÁ 
UNIMED PARANAGUÁ 
UNIMED PARANAVAÍ 
UNIMED PATO BRANCO 
UNIMED PELOTAS 
UNIMED PLANALTO CENTRAL – RS 
UNIMED PLANALTO MÉDIO 
UNIMED PLANALTO NORTE 
UNIMED PONTA GROSSA 
UNIMED PORTO ALEGRE 
UNIMED REGIÃO DA FRONTEIRA – RS 
UNIMED REGIÃO DA PRODUÇÃO 
UNIMED REGIONAL DE CAMPO 
MOURÃO 
UNIMED REGIONAL MARINGÁ 
UNIMED RIOMAFRA 
UNIMED SANTA MARIA 
UNIMED SANTA ROSA 
UNIMED TUBARÃO 
UNIMED URUGUAIANA 
UNIMED VALE DAS ANTAS 
UNIMED VALE DO ARARANGUÁ 
UNIMED VALE DO CAÍ 
UNIMED VALE DO IGUAÇU 

CENTRO-OESTE
CONFEDERAÇÃO DO CENTRO-OESTE 
E TOCANTINS 
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO 
DISTRITO FEDERAL E REGIÃO 
METROPOLITANA 
FEDERAÇÃO DO ESTADO DO MATO 
GROSSO 
FEDERAÇÃO DO ESTADO DO MATO 
GROSSO DO SUL 
UNIMED ANÁPOLIS 
UNIMED AQUIDAUANA 
UNIMED BARRA DO GARÇAS 
UNIMED BRASÍLIA 
UNIMED CÁCERES 

UNIMED CALDAS NOVAS 
UNIMED CAMPO GRANDE 
UNIMED CATALÃO 
UNIMED CERRADO 
UNIMED CORUMBÁ 
UNIMED CUIABÁ 
UNIMED DOURADOS 
UNIMED GOIANÉSIA 
UNIMED GOIÂNIA 
UNIMED IPAMERI 
UNIMED JATAÍ 
UNIMED LUZIÂNIA
UNIMED MINEIROS 
UNIMED MORRINHOS 

UNIMED NORDESTE GOIANO 
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 
UNIMED NORTE GOIANO 
UNIMED OESTE GOIANO 
UNIMED PORANGATU 
UNIMED REGIONAL SUL DE GOIÁS 
UNIMED RIO VERDE 
UNIMED RONDONÓPOLIS 
UNIMED TRÊS LAGOAS
UNIMED VALE DO JAURU 
UNIMED VALE DO SÃO PATRÍCIO 
UNIMED VALE DO SEPOTUBA
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UNIMED VALE DO PIQUIRI 
UNIMED VALE DO SINOS
UNIMED VALES DO TAQUARI E RIO 
PARDO 
UNIMED VIDEIRA 
UNIMED/RS 

SUDESTE	
CENTRAL NACIONAL UNIMED 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS 
COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED 
DO BRASIL 
FEDERAÇÃO DA INCONFIDÊNCIA  
MINEIRA 
FEDERAÇÃO DA ZONA DA MATA 
MINEIRA 
FEDERAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
FEDERAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 
FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
FEDERAÇÃO INTRAFEDERATIVA DO 
TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO DO 
PARANAÍBA 
FEDERAÇÃO INTRAFEDERATIVA 
REGIONAL SUL DE MINAS 
FEDERAÇÃO LESTE/NORDESTE DE 
MINAS 
UNIMED ABC 
UNIMED ADAMANTINA 
UNIMED ALÉM PARAÍBA 
UNIMED ALFENAS 
UNIMED ALTO PARANAÍBA 
UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO 
UNIMED AMPARO 
UNIMED ANDRADAS 
UNIMED ANDRADINA 
UNIMED ANGRA DOS REIS 
UNIMED ARAÇATUBA 
UNIMED ARAGUARI 
UNIMED ARARAQUARA 
UNIMED ARARAS 
UNIMED ARARUAMA 
UNIMED ARAXÁ 
UNIMED ASSIS 
UNIMED AVARÉ 
UNIMED BARBACENA 
UNIMED BARRA DO PIRAÍ 
UNIMED BARRA MANSA 
UNIMED BARRETOS 
UNIMED BATATAIS 
UNIMED BAURU 
UNIMED BEBEDOURO 
UNIMED BELO HORIZONTE 
UNIMED BETIM 
UNIMED BIRIGÜI 
UNIMED BOTUCATU 
UNIMED BRAGANÇA PAULISTA 
UNIMED CABO FRIO 
UNIMED CAÇAPAVA 
UNIMED CAMPINAS 
UNIMED CAMPO BELO 
UNIMED CAMPOS 
UNIMED CAMPOS DO JORDÃO 
UNIMED CAPIVARI
UNIMED CARATINGA 
UNIMED CATAGUASES 
UNIMED CATANDUVA 
UNIMED CENTRO PAULISTA 
UNIMED CENTRO-OESTE PAULISTA 
UNIMED CIRCUITO DAS ÁGUAS 
UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE 
UNIMED COSTA DO SOL 
UNIMED COSTA VERDE 

UNIMED CRUZEIRO 
UNIMED DIVINÓPOLIS 
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO 
UNIMED DRACENA 
UNIMED DUQUE DE CAXIAS 
UNIMED FERNANDÓPOLIS 
UNIMED FRANCA 
UNIMED FRUTAL 
UNIMED GERAIS DE MINAS 
UNIMED GOVERNADOR VALADARES 
UNIMED GUARATINGUETÁ 
UNIMED GUARUJÁ 
UNIMED GUARULHOS 
UNIMED GUAXUPÉ 
UNIMED IBITINGA 
UNIMED INCONFIDENTES 
UNIMED ITABIRA 
UNIMED ITAJUBÁ 
UNIMED ITAPETININGA 
UNIMED ITAPEVA 
UNIMED ITATIBA 
UNIMED ITAÚNA 
UNIMED ITUIUTABA 
UNIMED ITUVERAVA 
UNIMED JABOTICABAL 
UNIMED JALES 
UNIMED JOÃO MONLEVADE 
UNIMED JUIZ DE FORA 
UNIMED JUNDIAÍ 
UNIMED LAVRAS 
UNIMED LENÇÓIS PAULISTA 
UNIMED LEOPOLDINA 
UNIMED LESTE FLUMINENSE 
UNIMED LESTE PAULISTA 
UNIMED LIMEIRA 
UNIMED LINS 
UNIMED LORENA 
UNIMED MACHADO 
UNIMED MARÍLIA 
UNIMED MARQUÊS DE VALENÇA 
UNIMED MOCOCA 
UNIMED MONTE ALTO 
UNIMED MONTE CARMELO 
UNIMED MURIAÉ 
UNIMED NORDESTE PAULISTA 
UNIMED NOROESTE CAPIXABA
UNIMED NOROESTE DE MINAS 
UNIMED NOROESTE FLUMINENSE
UNIMED NORTE CAPIXABA 
UNIMED NORTE DE MINAS 
UNIMED NORTE FLUMINENSE 
UNIMED NOVA FRIBURGO 
UNIMED NOVA IGUAÇU
UNIMED OESTE PAULISTA 
UNIMED ORLÂNDIA 
UNIMED OURINHOS 
UNIMED PARÁ DE MINAS 
UNIMED PATOS DE MINAS 
UNIMED PATROCÍNIO 
UNIMED PAULISTANA 
UNIMED PEDRO LEOPOLDO 
UNIMED PENÁPOLIS 
UNIMED PETRÓPOLIS 
UNIMED PINDAMONHANGABA 
UNIMED PIRACICABA 
UNIMED PIRAPORA 
UNIMED PIRAQUEAÇU 
UNIMED PIRASSUNUNGA 
UNIMED PITANGUEIRAS 
UNIMED POÇOS DE CALDAS 
UNIMED PONTAL DO TRIÂNGULO 
UNIMED PONTE NOVA 
UNIMED PRESIDENTE PRUDENTE 
UNIMED REGIONAL DA BAIXA 
MOGIANA 

UNIMED REGIONAL DE JAÚ 
UNIMED REGISTRO 
UNIMED RESENDE
UNIMED RIBEIRÃO PRETO 
UNIMED RIO
UNIMED RIO CLARO 
UNIMED SALTO/ITU 
UNIMED SANTA BÁRBARA D’OESTE E 
AMERICANA 
UNIMED SANTA RITA, SANTA ROSA E 
SÃO SIMÃO 
UNIMED SANTOS 
UNIMED SANTOS DUMONT 
UNIMED SÃO CARLOS 
UNIMED SÃO JOÃO DEL REI 
UNIMED SÃO JOÃO NEPOMUCENO 
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
UNIMED SÃO ROQUE 
UNIMED SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
UNIMED SERRA DO CARAÇA 
UNIMED SERTÃOZINHO 
UNIMED SETE LAGOAS 
UNIMED SOROCABA 
UNIMED SUDESTE PAULISTA 
UNIMED SUDOESTE DE MINAS 
UNIMED SUL CAPIXABA 
UNIMED SUL MINEIRA 
UNIMED TATUÍ 
UNIMED TAUBATÉ 
UNIMED TERESÓPOLIS 
UNIMED TRÊS CORAÇÕES 
UNIMED TRÊS PONTAS 
UNIMED TRÊS RIOS 
UNIMED TRÊS VALES 
UNIMED TUPÃ 
UNIMED UBÁ 
UNIMED UBERABA 
UNIMED UBERLÂNDIA 
UNIMED VALE DO AÇO 
UNIMED VALE DO CARANGOLA 
UNIMED VALE DO PARAÍBA 
UNIMED VALE DO RIO DOCE 
UNIMED VALE DO URUCUIA 
UNIMED VARGINHA 
UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ 
UNIMED VIÇOSA 
UNIMED VITÓRIA 
UNIMED VOLTA REDONDA
UNIMED VOTUPORANGA 

NORTE
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS  
DA AMAZÔNIA 
UNIMED ARAGUAÍNA 
UNIMED ARIQUEMES 
UNIMED BELÉM 
UNIMED BOA VISTA
UNIMED GURUPI 
UNIMED ITAITUBA (PA)
UNIMED JI-PARANÁ 
UNIMED MACAPÁ 
UNIMED MANAUS 
UNIMED OESTE DO PARÁ 
UNIMED PALMAS 
UNIMED RIO BRANCO 
UNIMED RONDÔNIA 
UNIMED SUL DO PARÁ 
UNIMED VILHENA 

NORDESTE
CONFEDERAÇÃO NORTE/NORDESTE 
FEDERAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA 
FEDERAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA 

FEDERAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ 
FEDERAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 
FEDERAÇÃO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE 
UNIMED ABOLIÇÃO 
UNIMED AGRESTE MERIDIONAL 
UNIMED ALAGOAS 
UNIMED ALAGOINHAS 
UNIMED ALTO OESTE POTIGUAR 
UNIMED ARAPIRACA 
UNIMED CAICÓ 
UNIMED CAJAZEIRAS 
UNIMED CAMPINA GRANDE 
UNIMED CARIRI 
UNIMED CARUARU 
UNIMED CHAPADA DIAMANTINA 
UNIMED CURRAIS NOVOS 
UNIMED DO SUDOESTE 
UNIMED EQUATORIAL 
UNIMED EXTREMO SUL 
UNIMED FEDERAÇÃO BAIANA 
UNIMED FEIRA DE SANTANA 
UNIMED FORTALEZA 
UNIMED GUARARAPES 
UNIMED IGUATÚ 
UNIMED ILHÉUS 
UNIMED IMPERATRIZ 
UNIMED ITABUNA 
UNIMED JEQUIÉ 
UNIMED JOÃO PESSOA 
UNIMED MACAU 
UNIMED MACEIÓ 
UNIMED MARANHÃO 
UNIMED MATA SUL 
UNIMED MOSSORÓ 
UNIMED NATAL 
UNIMED NORDESTE DO CEARÁ
UNIMED OESTE DA BAHIA 
UNIMED PAÇO 
UNIMED PALMEIRA DOS ÍNDIOS 
UNIMED PARNAÍBA 
UNIMED PATOS 
UNIMED PAULO AFONSO 
UNIMED PENEDO 
UNIMED PERNAMBUCANA 
UNIMED PERNAMBUCO – FEDERAÇÃO 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
UNIMED PERNAMBUCO CENTRAL 
UNIMED RECIFE 
UNIMED REGIÃO SISALEIRA 
UNIMED REGIONAL DE ARACATI 
UNIMED REGIONAL DE CRATEÚS 
UNIMED REGIONAL DE PICOS 
UNIMED REGIONAL DO BREJO 
PARAIBANO 
UNIMED REGIONAL FLORIANO 
UNIMED SALVADOR 
UNIMED SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
UNIMED SÃO LUÍS 
UNIMED SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 
UNIMED SENHOR DO BONFIM 
UNIMED SERGIPE 
UNIMED SERRA GERAL 
UNIMED SERTÃO CENTRAL 
UNIMED SERTÃO CENTRAL DO CEARÁ 
UNIMED SOBRAL 
UNIMED SOUSA 
UNIMED TERESINA 
UNIMED VALE DO AÇU 
UNIMED VALE DO JAGUARIBE 
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO 
UNIMED VALENÇA 
UNIMED VERA CRUZ 
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Anos	60 | Em meados dessa década, os institutos previdenciários foram 
unificados no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), prometendo 
a democratização da saúde. Contudo, as más condições de atendimento 
oferecidas pelo sistema público abriram espaço para a crescente atuação 
da medicina de grupo. Essas empresas, porém, tinham como objetivo 
principal o lucro, por isso acabaram desencadeando um processo de 
mercantilização da medicina.

1967
Visando combater essa tendência, 
um grupo de médicos filiados 
ao Sindicato dos Médicos de 
Santos (SP), insatisfeito 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. 
Edmundo Castilho e mais 22 
médicos fundam, então, em 18 de 
dezembro, a União dos Médicos 
– Unimed, na cidade de Santos 
(SP), com base nos princípios 
do cooperativismo. A primeira 
diretoria é formada por José Luiz 
Camargo Barbosa, Mario Billerbeck, 
Gino Sarti, Edmond Atick e Helio 
Gomes.
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Anos	70 | Médicos de várias cidades paulistas visitam a cidade de Santos 
interessados na experiência pioneira da Unimed. Duas novas Unimeds são 
fundadas no final de 1970, Campinas e Piracicaba, ambas no Estado de 
São Paulo. Nesse mesmo período, a revista Médico Moderno destaca uma 
matéria sobre o cooperativismo médico, atraindo a atenção de profissionais 
de outras regiões do país.

1971
A cooperativa médica de Londrina 
(PR) é a primeira das mais de 30 
que são criadas durante esse ano. 
Além do Paraná, nos Estados de 
Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraíba também 
são criadas novas Unimeds.

Nesse período, elas passam a 
se organizar nos moldes da Lei 
nº 5.764/71.  A legislação exige, 
no mínimo, três cooperativas 
de primeiro grau, as singulares 
(cooperativas fundadas nas 
cidades), para se organizar uma 
federação, que é a chamada 
cooperativa de segundo grau. 
Também são necessárias três 
federações para que se organize 
uma confederação (cooperativa 
de terceiro grau). Assim, em 19 de 
dezembro, é fundada a primeira 
federação da Unimed: a do Estado 
de São Paulo, onde já existiam  
13 singulares.

Em março, o conselho deliberativo 
da Associação Médica Brasileira 
(AMB) aprova um ad referendum  
às federadas, regionais e 
seccionais, orientando-as a criar 
cooperativas de trabalho.

1972
Criado pela Federação das 
Unimeds do Estado de São Paulo 
o Plano de Extensão Assistencial 
(PEA). A iniciativa permite que 
dependentes possam receber 
assistência médica por até cinco 
anos, sem ônus, no caso de morte 
dos titulares de planos da Unimed. 
Alguns anos depois, o plano 
será assumido nacionalmente, 
possibilitando a adesão de todas 
as cooperativas.

Nesse ano também são criadas 
mais duas federações, a do Rio 
Grande do Sul, no mês de junho, e 
a do Rio de Janeiro, em agosto.

1974
Em março é realizada a  
1ª Convenção Nacional Unimed, 
na cidade de Santos (SP). 
Ainda nesse ano ocorrem mais 
duas edições desse evento, 
em Campinas e Joinville, nos 
meses de julho e outubro, 
respectivamente. 

Já são mais de 50 cooperativas 
médicas em todo o país.
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1975
Em 28 de novembro, por meio de 
uma Assembléia Geral, é criada 
a Confederação Nacional das 
Cooperativas Médicas – Unimed 
do Brasil, que congrega as 
Unimeds de todo o país. São 
lançadas, com essa iniciativa, 
as bases para a viabilização do 
Sistema Unimed em âmbito 
nacional. Ainda é fundado o 
Escritório Regional de Brasília, 
para dar apoio às cooperativas no 
Distrito Federal.

Belo Horizonte e São Paulo 
sediam a quarta e a quinta 
edições da Convenção que, a 
partir do ano seguinte, se tornaria 
anual.

1977	
Uma década após a fundação 
da primeira cooperativa médica, 
já existem 60 Unimeds em todo 
o país. O Sistema também passa 
a contar com quatro federações, 
com a criação da do Estado de 
Minas Gerais, no mês de março. 
Dois anos depois surgiria a do 
Paraná.

Anos	80	| Trata-se de uma fase 
de consolidação e crescimento 
acelerado, com cerca de cem 
cooperativas sendo fundadas. A 
Unimed desenvolve uma estrutura 
operacional complexa em todo o 
território nacional.

1983
Fundação da Unimed do Alto 
Paraná, no Paraguai, a primeira 
fora do Brasil.

No ano anterior, havia sido criada 
a Federação das Unimeds do 
Estado de Santa Catarina.
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1984
Constituição, em 24 de novembro, 
do Sistema Nacional Unimed 
Sociedade Civil Ltda. (SNU), por 
decisão da Assembléia Geral da 
Unimed do Brasil, concebido para 
se tornar a holding da Unimed. 

1986
A Unimed recebe, pela primeira 
vez, o Prêmio Mérito Lojista, 
como o plano de saúde preferido 
dos sócios da Confederação 
Nacional dos Dirigentes Lojistas, 
firmando sua importância junto 
ao empresariado nacional. 
A premiação se repetirá 
consecutivamente até o ano de 
2007. 

1985
Criada a Unimed Corretora, 
para oferecer atendimento 
personalizado às necessidades 
dos cooperados, abrangendo 
todos os ramos de seguro.

Nesse mesmo ano, são fundadas 
as Federações da Bahia, do Ceará, 
e do Centro-Oeste e Tocantins.
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1988
Patrocinada pelas Unimeds de 
Santa Catarina, a atleta catarinense 
Silvana Pereira, primeira brasileira a 
completar a São Silvestre, vence a 
Meia-Maratona do Rio de Janeiro.

1989
A preocupação com questões 
previdenciárias dos médicos 
cooperados de todo o país leva 
a Unimed do Brasil a implantar, 
por meio da incorporação do 
Montepio Cooperativista do 
Brasil (Montecooper), a Unimed 
Seguradora S.A. 

Como a Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) não 
admitia seguradora sem fins 
lucrativos, e as Unimeds estavam 
impedidas legalmente de serem 
acionistas desse tipo de empresa, 
funda-se, em 3 de outubro, 
a Unimed Participações S/C 
Ltda., que passa a representar 
os interesses das cooperativas 
e do Sistema Unimed junto às 
controladas na condução dos 
negócios.

O atleta Valmir Carvalho, 
patrocinado pela Unimed 
Florianópolis, participa da 
Maratona de Milão, na Itália,  
válida para o Campeonato 
Mundial, em abril.

Nesse ano a Minimaratona 
da Independência, tradicional 
competição realizada em São 
Paulo, é patrocinada pela Unimed 
do Brasil, Federação São Paulo e 
Unimed São Paulo.

Em dezembro, a Unimed fecha 
o ano ocupando dois lugares no 
pódio da Corrida Internacional de 
São Silvestre. A atleta portuguesa 
Aurora Cunha, patrocinada pelas 
Unimeds do Brasil, de São Paulo 
e do ABC, conquista a vice-
liderança, enquanto o 5º lugar 
fica com a atleta brasileira Silvana 
Pereira, patrocinada pela Unimed 
Florianópolis (SC).

Ainda nesse período, são fundadas 
mais duas federações, a do 
Rio Grande do Norte e a de 
Pernambuco.
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1990
Lançados, pela Unimed 
Seguradora, os seguros 
de Vida em Grupo e 
Acidentes Pessoais 
Coletivo, destinados aos 
clientes, cooperados 
e colaboradores do 
Sistema.

Anos	90 | A Unimed conquista a liderança e o 
reconhecimento no setor de saúde no Brasil. Ao mesmo 
tempo, intensifica os contatos internacionais em função da 
procura crescente por novos modelos para a saúde no mundo.

1991
Lançamento do 
Seguro de Renda por 
Incapacidade Temporária 
(Serit) para o médico 
cooperado.

1992
Time patrocinado pela Singular Regional da Alta 
Noroeste e pela Federação São Paulo vence o 8º 
Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões de 
Basquete Feminino.

Instituído o Memorial Unimed 25 Anos, parte de um 
projeto iniciado em 1990, com o objetivo de registrar 
a criação e a trajetória de todo o Sistema. O resultado 
é a publicação de três livros: Cooperativismo Médico: 
A História e o Êxito de um Ideal, O Sistema e as Suas 
Singulares e Perspectivas para o Próximo Milênio. 

Firmado, no mês de junho, convênio com a Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Campinas para o 
desenvolvimento de projetos de reforma, adaptação 
e construção dos hospitais da Unimed, em âmbito 
nacional.

Ao completar 25 anos, a Unimed do Brasil conta 
com 14 federações e 241 singulares. Ela ultrapassa os 
números de 60 mil médicos cooperados, 6,4 milhões 
de clientes e 29,9 mil empresas contratantes.

Em 27 de agosto, é criada a Unimed Administração 
e Serviços S/C Ltda., para dar suporte logístico ao 
Sistema Unimed. Sua missão é administrar os serviços 
prestados de forma integrada, mantendo uma busca 
constante da qualidade e produtividade, objetivando 
a satisfação das necessidades dos clientes.

Realizado, entre 15 e 30 de outubro, o 30º Congresso 
da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), em 
Tóquio, no Japão. Estão presentes 83 países e 1.200 
participantes. Pela primeira vez na história do evento, 
há espaço específico para a área da saúde, com a 
realização do Fórum Internacional de Cooperativas 
de Saúde, que conta com a participação de 200 
representantes de nove países, entre eles o Brasil, 
com a participação da Unimed.

A Unimed Planalto Médio recebe a visita, em Passo 
Fundo (RS), de duas das maiores lideranças médicas 
da Argentina: Eduardo Palacio e Jorge Maduk. Os 
médicos vêm colher subsídios para implantar o 
modelo na cidade de Mendoza.
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1993	
Constituição, em 10 de fevereiro, 
da Cooperativa de Usuários do 
Sistema Unimed (Usimed). 

Em julho, a diretoria da Unimed 
do Brasil, composta pelos médicos 
Edmundo Castilho, Djalma 
Chastinet Contreiras, Nívio Braz 
de Lima, Amaury Barbosa da Silva, 
Fernando Humberto Polo, Ronaldo 
Monteiro Costa, Guilherme Cleber 
Marconi, Oswaldo Akamine, 
João Eduardo Oliveira Irion, Gley 
Nogueira Fernandes Gurjão, Othon 
Chaves Bastos e Arnaldo Silvestre 
Mallmann, implanta o processo 
de elaboração da Constituição 
Unimed.

Começa a funcionar, em Belo 
Horizonte (MG), o Centro de 
Estudos Unimed (CEU), destinado 
a promover cursos de formação 
cooperativista para os médicos 
cooperados, que mais tarde vai se 
transformar em Fundação Unimed.

Mario Rueda Gomes, presidente 
da Federação Médica Colombiana 
(equivalente à Associação Médica 
Brasileira), vem ao Brasil para 
conhecer o modelo da Unimed, 
visando implantá-lo em seu país.

Durante a 23ª Convenção 
Nacional Unimed, realizada em 
Manaus (AM), foi aprovado o 
regimento da Constituinte Unimed, 
que estudará as propostas e 
sugestões apresentadas ao 
esboço inicial delineado por João 
Eduardo Oliveira Irion, diretor de 
Seguridade. 

1994
Segundo pesquisa do Instituto 
Datafolha, a Unimed é a marca 
mais lembrada pelo consumidor, 
recebendo, assim, o Prêmio Top 
of Mind em Plano de Saúde. A 
Unimed será agraciada com esse 
prêmio nos próximos 14 anos.

Criada a Confederação Nacional 
das Cooperativas Centrais 
Unicreds – Unicred do Brasil, para 
prestar assessoria financeira às 
singulares e às centrais e para 
representá-las politicamente.

Instituído o Prêmio de Marketing 
do Sistema Unimed “Dr. Nilo 
Marciano de Oliveira”, com 
a missão de reconhecer e 
premiar as melhores ações das 
cooperativas do Sistema Unimed 
nessa área.

Conquista do 13º Prêmio 
Colunista/94 pela campanha 
de marketing da Unimed do 
Brasil denominada “Vida de 
Artista”. O prêmio é concedido 
pela Associação Brasileira dos 
Colunistas de Marketing e 
Propaganda (Abracomp). 

Instalação da Grande Plenária 
Nacional Constituinte, integrada 
por todas as cooperativas dos 
Sistemas Unimed, Unicred 
e Usimed, durante a 24ª 
Convenção Nacional Unimed, 
realizada em Salvador (BA). É 
aprovada a Constituição Unimed 
e introduzida a figura jurídica 
do Fórum Unimed, instância 
normativa e arbitral, cuja finalidade 
é preservar a integridade do 
Sistema. Ele é formado por todos 
os conselheiros administrativos da 
Unimed do Brasil.

Representantes dos governos 
da Rússia e da Letônia visitam a 
Unimed Brasil para estudos de 
viabilidade de implantação do 
cooperativismo médico em seus 
países.

Implantação da Unired, rede de 
comunicação via satélite, entre a 
Unimed do Brasil, as federações 
e as singulares. Nessa época, 
apenas grupos multinacionais e 
alguns bancos dispunham de tal 
tecnologia no Brasil.
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1995	
A Unimed é reconhecida como a entidade 
cooperativista líder do setor de saúde nas 
Américas durante o 1º Fórum Latino de 
Cooperativas de Saúde e Afins, que reuniu 
entidades de mais de 30 países das Américas e 
da Europa.

Criação da Fundação Centro de Estudos Unimed, 
a partir do CEU, com a proposta de ofertar cursos 
e treinamentos aos cooperados.

Lançamento do livro Magic Paula: A Trajetória de 
uma Campeã, em 25 de agosto, co-patrocinado 
pela Unimed Piracicaba, sobre a vida da atleta. 
A parceria consolida a filosofia defendida pela 
cooperativa, segundo a qual saúde e esporte 
devem caminhar sempre juntos.

Relações internacionais são firmadas e estreitadas. 
É implantada, em Bogotá, na Colômbia, a Unimec 
– Unión de Usuarios Médicos y Cajas S/A. A 
Unimed também se filia à ACI. 

Demandas além do território nacional levam 
a Unimed do Brasil a implantar uma Diretoria 
Internacional.

Criação da Unimed Produtos e Serviços 
Hospitalares, a Unimed Hospitais.

Implantação, no mês de dezembro, da primeira 
versão do Manual de Intercâmbio Nacional. A 
proposta, que vinha sendo discutida desde o 
ano anterior, será um dos principais instrumentos 
de integração e sustentação mercadológica do 
Sistema Unimed no país. Também é lançado o 
Manual de Identidade Visual Unimed.

1996	
Início, em março, do funcionamento do Hospital 
Virtual, desenvolvido em parceria com a Unicamp 
e a empresa Olivetti. Consiste em uma biblioteca 
virtual, disponível para os médicos do Sistema, com 
acesso pela internet. A iniciativa contempla a meta de 
informatização total da rede de atendimento contida 
no Projeto Unimed 2000.

É lançado, em 29 de maio, o site www.unimed.com.br.

Criação do Jornal Empresarial, pela Unimed do Brasil, 
para divulgar mensalmente, para todos os cooperados, 
os projetos e produtos do Sistema e das empresas 
controladas.

O Sistema Unimed ocupa a 18ª posição em 
faturamento no Brasil, de acordo com a revista Exame, 
edição “Melhores e Maiores”, ficando atrás apenas de 
quatro empresas com controle acionário nacional: 
Ipiranga, Pão de Açúcar, Varig e Brahma. 

A Unimed é proclamada, pela ACI, o maior fenômeno 
cooperativo do mundo contemporâneo na área de 
saúde. Em função das experiências do cooperativismo 
médico no Brasil, Espanha e Japão, a entidade cria a 
International Health Co-operative Organisation (IHCO), 
cuja presidência é ocupada por Hiroshi Nakajima, do 
Japão, seguido por Edmundo Castilho, da Unimed 
do Brasil, como primeiro vice-presidente, e Francisco 
Carreño, da Espanha, como segundo vice.

Reunido no mês de outubro, o Fórum Unimed aprova 
mudanças no Estatuto Social da instituição, com 
o objetivo de simplificar processos decisórios que 
envolvam a Confederação e as federações. A nova 
versão entrará em vigor em maio de 1997.

Implantação da Equipe de Saúde Ocupacional na 
Unimed do Brasil, que, entre outras responsabilidades, 
passa a oferecer suporte técnico às singulares e 
empresas contratantes na área.
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1997	 		
Ronaldo Monteiro Costa, titular 
da diretoria de Mercado da 
Unimed do Brasil, lança o Projeto 
Unimed Educação. Trata-se de 
um conjunto de iniciativas que 
pretende alertar a população para 
a prevenção de doenças.

Criação do Projeto Toxinologia 
pela Unimed do Brasil, que, em 
parceria com a Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), produziu 
19 videoaulas abordando o estudo 
da educação e da prevenção do 
tema. Esse material é distribuído 
nas faculdades de medicina e 
centros de saúde de todo o país.

Depois de três décadas de muita 
dedicação, os resultados mostram 
327 singulares cobrindo 76% do 
território nacional, abrangendo 
cerca de 4 mil municípios.

Eleição, em 31 de maio, da nova 
diretoria administrativa e do 
Conselho Fiscal da Unimed do 
Brasil. A renovação dos cargos, 
da ordem de 70%, faz com que 
o grupo vencido questione o 
sistema de votação, interpondo 
recursos judiciais contra o 
resultado. Após exame de todos 
os processos, juízes indeferem 
os pedidos dos demandantes 
e derrubam, inclusive, uma das 
suas maiores reclamações, que 
era o direito a voto da Unimed 
Mercosul.

1999	 		
Inicia-se o processo de 
padronização de procedimentos, 
com a edição da Cartilha de 
Patrocínios, orientando os 
profissionais das cooperativas 
sobre temas como eventos, 
atividades, atleta ou artista que 
não podem ser esquecidos. 

A Unimed conquista, na categoria 
convênio e assistência médica, a 
edição regional do Prêmio Top 
of Mind – Fornecedores de RH, 
concedido pela Fênix Central 
de Negócios. Essa premiação se 
repetirá no ano seguinte, e, de 
modo consecutivo, a partir de 
2001, quando a Unimed passa a 
receber a versão nacional.

Em maio, realiza-se o Seminário 
das Empresas Contratantes da 
Unimed do Brasil, com o tema 
Regulamentação dos Planos de 
Saúde. Sua finalidade é apresentar, 
aos clientes, as transformações 
ocorridas em decorrência da Lei 
Federal nº 9.656/98.

Participação da Unimed do Brasil 
na constituição da Federación 
Argentina de Entidades Solidarias 
(Faess), no Encontro da IHCO 
realizado em São Paulo (SP) e 
no Encontro de Buenos Aires, na 
Argentina, quando foi deliberada 
a redefinição do intercâmbio no 
Mercosul.

1998	
Início da vigência da Lei nº 
9.656/98, que regulamenta os 
planos de saúde. 

Em atendimento à nova legislação, 
é fundada, em 20 de agosto, 
a Central Nacional Unimed, 
Operadora Nacional do Sistema 
Unimed.

Nova Constituição Unimed é 
promulgada em 21 de março.

Interposta nova liminar judicial, 
em 7 de agosto, que reconhece 
como válido o voto da Unimed 
Mercosul. O comando da Unimed 
do Brasil passa, então, ao grupo 
derrotado nas eleições do 
ano anterior, que fica à frente 
da instituição por 23 dias. São 
destituídos por força de nova 
decisão judicial, voltando a 
prevalecer o resultado das urnas.

Fundação, em 26 de novembro, 
da Aliança Cooperativista Nacional 
Unimed – Confederação de 
Cooperativas Médicas. Trata-se de 
uma dissidência da Unimed do 
Brasil, surgida após o confIituoso 
processo eleitoral do ano anterior.
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Constituição da Rede Nacional 
de Hospitais da Unimed.

Discussões da Regulamentação 
dos Planos de Saúde e sua 
conseqüente adaptação. 
A Unimed do Brasil atua 
no sentido de mostrar as 
especificidades do Sistema 
Unimed. Seus representantes 
participam, constantemente, em 
Brasília (DF), de encontros com 
parlamentares. Também marcam 
presença nas reuniões da 
Câmara de Saúde Complementar 
e mantêm reuniões constantes 
com os dirigentes da Frente 
Parlamentar Cooperativista 
(Frencoop). 

O ano é marcado por mudanças 
no objeto social da Unimed 
do Brasil, com a finalidade de 
transformá-la em entidade 
exclusivamente político-
institucional, deixando com 
a Central Nacional Unimed 
atividades de comercialização e 
operação de contratos nacionais.

A Fundação Centro de Estudos 
Unimed passa a se chamar 
Fundação Unimed. 

Realizada a primeira revisão do 
Manual de Intercâmbio Nacional 
com o objetivo de incorporar as 
alterações decorrentes da Lei nº 
9.656/98.

Anos	2000 | A Unimed mantém a liderança e o reconhecimento no setor 
de saúde no Brasil, tornando-se o mais sólido e abrangente organismo 
econômico não mercantil ligado à assistência privada no segmento, bem 
como constituindo-se, possivelmente, no principal braço suplementar ao 
Estado nessa área.  

2000
Entra em vigor a Lei nº 9.961, 
de 28 de janeiro de 2000, 
instituindo a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), órgão 
responsável pela fiscalização do 
setor de planos de saúde. A Câmara 
de Saúde Suplementar torna-se 
conselho consultivo da Agência.

Naquele mês, também é lançado 
o novo Manual de Intercâmbio 
Nacional, que incorpora alterações 
decorrentes da Lei nº 9.656/98.

A Comissão Institucional Unimed 
(CIU), grupo formado por dirigentes 
médicos e profissionais de marketing 
e comunicação de cooperativas 
de diversas regiões do país, cujas 
atividades são coordenadas 
pela diretoria de Marketing e 
Desenvolvimento da Unimed do 
Brasil, lança e distribui, para mais de 
1.500 escolas brasileiras, o Unimed 
Interativa, projeto de educação 
voltado às crianças de 10 a 14 anos, 
composto por vídeo e manual do 
educador.

Para a divulgação do Programa de 
Medicina Preventiva do Sistema, a 
Central Nacional Unimed elabora 
folhetos educativos sobre três temas: 
estresse, depressão e doenças 
sexualmente transmissíveis. 

Nesse ano, são divulgadas duas 
campanhas para reforçar o 
compromisso das cooperativas 
médicas com as comunidades onde 
estão inseridas, visando orientar 
a população em geral: “Unimed 
Natureza e Saúde” e “Unimed, de 8 a 
80”. Ambas têm plena aceitação.

Nasce o Unimed na Sociedade, 
projeto institucional com várias 
formas de utilização, que parte do 
conceito de empresa cidadã, firmado 
nacionalmente, e da produção de 
um filme com ações representativas 
nas áreas de saúde, cultura e 
educação das Unimeds. 

São incrementadas as relações 
institucionais com as cooperativas 
de saúde da Argentina. A Unimed do 
Brasil também garante presença nas 
reuniões da IHCO.

Após amplas negociações, é 
assinado, com a Cooperativa de 
Trabalho Médico da cidade de Santo 
Domingo, na República Dominicana, 
o Contrato de Transferência de 
Tecnología y Licencia de Uso de 
la Marca de Fábrica y Nombre 
Comercial, consolidando a missão 
internacional da Unimed do Brasil.

Dois periódicos mensais são 
lançados pela Central Nacional 
Unimed: o Boletim Central, destinado 
às cooperativas médicas, e o 
Unimed & Você, para as empresas 
contratantes.

Nesse período, a Unimed do Brasil 
passa a disponibilizar o Boletim 
Confidencial, informativo estratégico 
disponibilizado semanalmente por 
e-mail para todas as cooperativas do 
Sistema, com o objetivo de reportar 
os fatos e as ações priorizadas pela 
Confederação.

Aprovação, em 13 de dezembro, do 
novo Estatuto Social da Unimed do 
Brasil.

Publicada a primeira versão do 
Manual de Comunicação Unimed.
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é a maior cooperativa médica do 
mundo, uma parceira natural para 
as campanhas de prevenção do 
Ministério.” 

A Unimed é líder no setor de 
saúde do Brasil. Presente em 4 
mil municípios, constitui a maior 
rede de assistência médica do 
país, cobrindo uma área que 
corresponde a 80% do território 
nacional, contando com 364 
cooperativas médicas espalhadas 
por todo o país. São 90 mil 
médicos cooperados, que prestam 
serviços de assistência médica a 
cerca de 11 milhões de brasileiros.

Em abril, reúne-se, pela primeira 
vez, a Comissão que estabelecerá 
critérios e custeio para defesa e 
divulgação da marca Unimed. É 
composta por dois diretores da 
Unimed do Brasil e representantes 
das Unimeds dos Pólos Centro-
Oeste, Minas Gerais, Norte/
Nordeste, São Paulo, Sudoeste e Sul.

Em maio, a Unimed do Brasil se faz 
presente na reunião do Conselho 
Consultivo da ACI na América, que 
acontece em Montevidéu, Uruguai. 

A partir desse ano, o setor de 
comunicação se torna área 
estratégica, tendo como principal 
desafio a busca de mecanismos 
mais eficientes de exposição da 
marca Unimed.

2001
A Unimed do Brasil vive um 
processo inédito de renovação. 
O presidente da Unimed Rio (RJ), 
Celso Corrêa de Barros, é eleito 
por aclamação o novo presidente 
da Confederação. Compõem a 
nova diretoria: Arnaldo Silvestre 
Mallmann (RS), Administração e 
Estratégia; Almir Adir Gentil (SC), 
Marketing e Desenvolvimento, 
e João Batista Caetano (MG), 
Integração Cooperativista. A 
reunificação do Sistema é uma das 
metas prioritárias da nova gestão.

Iniciado o movimento de 
integração com as organizações 
cooperativistas, entidades médicas 
nacionais e sociedades brasileiras 
de especialidades. Por meio dele, 
ressalta-se o reconhecimento do 
papel da Unimed do Brasil, e de 
suas filiadas, como promotoras do 
mercado de trabalho ético para o 
médico.

A Unimed e o Ministério da Saúde 
discutem o estabelecimento de 
parcerias estratégicas em ações 
de prevenção à saúde. Essa 
possibilidade é aventada pelo 
então titular da pasta José Serra, em 
palestra proferida na 31ª Convenção 
Nacional da Unimed, realizada 
em Goiânia (GO), no mês de 
outubro. Diz o ministro: “A Unimed 
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A Unimed é eleita, a partir desse 
ano, e consecutivamente até 2007, 
a marca de plano de saúde em 
que os brasileiros mais confiam 
na Pesquisa Marcas de Confiança, 
conduzida pela revista Seleções/
Instituto Marplan no Brasil.

O Projeto Nacional de 
Responsabilidade Social, 
lançado pela Confederação 

na 31ª Convenção Nacional da 
Unimed, realizada em outubro, 
permite expandir as ações que 
antes ocorriam isoladamente e 
ajuda a propagar a imagem de 
empresa socialmente responsável 
do Sistema Unimed junto 
aos diversos públicos, como 
clientes, imprensa, instituições e 
associações.

Ainda no mês de outubro, durante 
as eleições da nova Junta Diretiva 
da IHCO, o presidente da Unimed 
do Brasil, Celso Corrêa de Barros, é 
eleito vice-presidente da entidade.

Para comemorar o Dia 
Internacional do Voluntariado, 
celebrado no dia 5 de dezembro, 
o Sistema Unimed incorporou a 
data, oficializando, nesse ano, o Dia 
V – Dia do Voluntariado Unimed, 
realizado durante o mês de 
dezembro. O objetivo é estimular 
as ações voluntárias organizadas 
a partir do mapeamento das 
necessidades das comunidades 
do entorno das Unimeds que 
participam dessa ação.

Reestruturação do escritório 
regional da Unimed em Brasília, 
em virtude da necessidade das 
cooperativas de contar com um 
apoio in loco para conduzir as 
questões de interesse do Sistema 
junto aos Tribunais Superiores 
(STJ e STF) e ao Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), além do 
contato com os parlamentares.

Criado o Manual de 
Operacionalização da Marca 
Unimed, disciplinando sete dos 
principais casos de uso da marca.
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2002
Surge o Portal Unimed – numa 
iniciativa das Federações Mercosul, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul –, que passou a utilizar o 
domínio eletrônico www.unimed.
com.br. Nesse canal de comunicação, 
passa a funcionar a Agência 
Unimed de Notícias, voltada para os 
profissionais de imprensa que atuam 
nas cooperativas médicas e na mídia 
nacional.

Recebimento, em junho, do Troféu 
Empresa Cidadã, oferecido pela 
Confederação Nacional das Indústrias 
e Comércio, com a chancela da 
Unesco, em cerimônia realizada em 
Brasília.

Inédito no setor de planos de saúde, 
o Manual de Responsabilidade 
Social Unimed recebe elogios de 
organizações como o Instituto Ethos, 
o Instituto para o Desenvolvimento 
do Investimento Social (Idis) e 
o Instituto Ayrton Senna, entre 
outros nomes do terceiro setor. 
Peça fundamental do Programa 
Nacional de Responsabilidade 
Social da Unimed, a publicação tem 
por objetivo disseminar modernos 
conceitos de intervenção social por 
meio de ações eticamente corretas.

A primeira empresa do Sistema 
Unimed a aderir à Política Nacional  
de Responsabilidade Social da 
Unimed é a Central Nacional 
Unimed, que acabava de lançar um 
programa de cidadania empresarial. A 
iniciativa contempla a administração 
de cursos profissionalizantes e 
palestras para as famílias das crianças 
matriculadas na creche do Hospital 
Santa Marcelina, localizado na zona 
leste de São Paulo. A instituição 
atende cerca de 800 crianças de 0 
a 6 anos, em sua maioria residentes 
nas favelas da região. 

A Unimed do Brasil e a Central 
Nacional Unimed filiam-se ao 
Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social. 

Já juntamente com a Fundação 
Unimed e em parceria com a 
Unimed Vitória (ES), a Unimed 
do Brasil realiza o 1º Fórum de 
Responsabilidade Social, em 10 de 
outubro, no Centro de Convenções 
da capital capixaba.

Lançamento do Selo Unimed de 
Responsabilidade Social.

A Unimed associa cada vez mais sua 
marca ao esporte. Torna-se o plano 
de saúde oficial do Campeonato 
Brasileiro, patrocinadora da Superliga 
e do Campeonato Brasileiro 
Masculino e Feminino de Vôlei e a 
assistência médica da maior prova 
mundial de triátlon – o Ironman 
Brasil.

Após seis anos sem uma campanha 
publicitária nacional, e depois 
de 12 meses de trabalho entre 
planejamento e criação, aconteceu 
em junho o início da veiculação da 
campanha “Unimed. Seu plano, sua 
vida”, criada pela J.W. Thompson.

Criado pela Unimed do Brasil, o 
Colégio Nacional de Auditores 
Médicos, formado por médicos e 
enfermeiros indicados pelas diversas 
federações e singulares, com o 
objetivo de normatizar condutas e 
procedimentos médicos no Sistema.

Visando à padronização de ações no 
Sistema Unimed, outras publicações 
são criadas, como o Manual de 
Regulamentação do Uso da Marca, 
enquanto algumas passam por 
um processo de revisão, como o 
Manual de Intercâmbio em Saúde 
Ocupacional.

Este ano também é marcado pelo 
início do retorno de singulares à 
Unimed do Brasil. As primeiras a 
darem o passo nesse sentido são 
as Unimeds Fortaleza, Sergipe e 
Campinas.
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2003	
Projetos de Responsabilidade 
Social das singulares passam a ter 
um selo de certificação. Trata-se 
de reconhecimento das ações 
condizentes com a boa prática social 
e enquadradas na Política Nacional 
encabeçada pela Unimed do Brasil. 
O objetivo é incentivar todas as 
cooperativas a trabalharem juntas 
por uma sociedade mais justa, ética 
e sustentável. Na edição inaugural 
do Selo de Responsabilidade 
Social Unimed, 55 cooperativas são 
certificadas.

A Unimed do Brasil, em parceria 
com a Fundação Unimed, lança 
uma campanha nacional, em março, 
a fim de incentivar, dentro de sua 
Política de Responsabilidade Social, 
as cooperativas médicas a aderirem 
ao Programa Fome Zero do Governo 
Federal. Também atua no Queroler 
– Programa Biblioteca para Todos.

Firmado acordo de cooperação 
com a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). 

Elaborado o Código de Conduta 
Ética, com o objetivo de documentar 
os compromissos e as crenças do 
Sistema. São lançados o Manual 
de Consultas das Normas de 
Auditoria Médica e Enfermagem 
e o Manual de Orientação sobre 
a Regulamentação dos Planos de 
Saúde.

No dia 3 de dezembro, a Unimed 
do Brasil adquire sua sede própria, 
no mesmo local onde está instalada 
desde 1993, na Alameda Santos, 1.827, 
15º andar, em São Paulo, capital.

No mês de agosto, a defesa do 
papel da Unimed na manutenção da 
estabilidade da assistência privada 
à saúde ganha um reforço especial, 
com a instalação da Bancada 
do Cooperativismo de Saúde, 
formada por deputados federais e 
senadores, com diferentes formações 
profissionais e pertencentes a 
diversos partidos políticos.

A Unimed intensifica a luta pela 
redução da carga tributária sobre a 
receita auferida pelas cooperativas 
e destinada a remunerar os atos 
médicos. 

Recebe a Medalha da Ecologia de 
Qualidade Ambiental, concedida pela 
Ordem Nacional do Mérito Ecológico 
e Ambiental e Governo do Estado de 
São Paulo.

É premiada no 1º Benchmarking 
Ambiental Brasileiro, por sua atitude 
ambiental responsável e competitiva 
na publicação do Manual de 
Responsabilidade Social Eticamente 
Correto. O prêmio foi concedido 
pelo Grupo Multidisciplinar de Gestão 
Ambiental (GMGA), com o apoio da 
Associação Paulista de Administração 
de Recursos Humanos (Aparh), do 
Senai-SP e da revista Meio Ambiente 
Industrial em São Paulo.
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2004
Em janeiro, dirigentes da 
Unimed do Brasil e da Aliança 
Cooperativista Nacional Unimed 
promovem o primeiro encontro 
do Fórum Permanente de 
Reunificação. Nove representantes 
de cada uma das confederações 
buscam definir metas e  
ações futuras. 

Menos de um mês depois, o 
Conselho Confederativo da 
Unimed do Brasil propõe à 
direção da Aliança o Protocolo 
de Instrução para o Processo de 
Reunificação/Integração, no qual 
sugere a análise aprofundada da 
situação de cada uma delas nos 
campos jurídico, fiscal, econômico-
financeiro e operacional. 

A quarta edição da revista 
Exame dedicada à boa cidadania 
corporativa, publicada no mês 
de fevereiro, destaca 16 projetos 
sociais promovidos por nove 
Unimeds, entre elas Amparo, 
Blumenau, Curitiba, Paulistana, Rio, 
São Carlos, Vales do Taquari e 
Rio Pardo e Vitória. Entre as dez 
categorias propostas, a Unimed foi 
citada nos itens Saúde, Educação, 
Apoio à Criança e ao Adolescente 
e Apoio à Pessoa com Deficiência.

Em março, acontece a reunião do 
Fórum de Reunificação do Sistema 
Unimed, com a participação de 
representantes da Unimed do 
Brasil e da Aliança Unimed. Na 
oportunidade, foi aprovada, com 
algumas adequações, a minuta 
de Protocolo de Instrução para 
o Processo de Reunificação 
proposto pela Unimed do Brasil.

Realizada em abril a primeira 
reunião da Comissão Técnica 
de Reunificação, envolvendo 
representantes indicados pela 
Unimed do Brasil e pela Aliança 
Cooperativista. O encontro 
na sede da Confederação 
concentrou-se em temas 
consensuais, conforme a última 
reunião do Fórum Permanente 
de Reunificação, que reúne os 
dirigentes das duas organizações. 
A equipe da Unimed do Brasil 
é coordenada pelo diretor de 
Integração, João Batista Caetano, 
e a da Aliança, por Nilton Carlos 
Busch, superintendente da 
Confesp.

Ao longo do ano, acontecem 
novos retornos à Unimed do 
Brasil, começando pela Unimed 
Paulistana, seguida da Unimed 
Cuiabá e, por fim, de seis 
federações do Estado de São 
Paulo e da Confesp.

Lançamento do novo Sistema de 
Gestão da Identidade para integrar 
o diversificado e complexo 
conjunto de manifestações visuais 
das cooperativas médicas e, dessa 
forma, proteger o patrimônio 
representado pela marca.

A Unimed foi percebida, de 
forma espontânea, como a 
empresa com melhor atuação 
de Responsabilidade Social, no 
segmento Saúde, pela revista 
Carta Capital em sua edição de 
agosto, por meio de pesquisa 
realizada pela InterSciense.

O comercial de TV “Amigo 
Oculto”, criado para a Unimed-
BH, conquista o Galo de Ouro, na 
categoria Serviços, e é o grande 
vencedor do Festival Mundial 
de Publicidade de Gramado 
– Paris Edition. O prêmio é uma 
promoção da Prefeitura Municipal 
de Gramado, da Embrafilme e da 
Secretaria de Turismo, Educação e 
Cultura do Estado do Rio  
Grande do Sul.

O Portal Unimeds da Federação 
do Estado de São Paulo é o 
grande vencedor do Júri Popular 
do Prêmio iBest. Ele obtém 
também o bicampeonato no 
segmento Saúde e Bem-Estar. 
Conquistou ainda o bicampeonato 
do Prêmio Padrão de Qualidade 
em B2B, iniciativa da Padrão 
Editorial, com auditoria e 
consultoria da E-Consulting Corp e 
apoio da Camara-e.net.
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A catarinense Maria Fernanda 
Alves, número um do Brasil, por 
exemplo, também é patrocinada 
pela Unimed. Já a Unimed Litoral 
mantém uma equipe de tenistas, 
alguns deles com destaque 
internacional, como Rodrigo 
Morgado.

Atletas paraolímpicos vão 
para Atenas, em setembro, 
com o apoio da Unimed, que 
disponibiliza plano de saúde 
para 270 pessoas entre atletas, 
técnicos e colaboradores do 
Comitê Paraolímpico Brasileiro 
e faz a avaliação médica dos 
competidores.

Lançamento do Relatório 
da Política Nacional de 
Responsabilidade Social e do 
primeiro Balanço Consolidado  
do Sistema nessa área na 
34ª Convenção Nacional, realizada 
no mês de novembro, no Rio de 
Janeiro.

Formatado, ao longo do ano, 
o Sistema de Indicadores 
de Gestão às Cooperativas 
(SIG). É lançado o Manual de 
Procedimentos Contábeis Unimed 
e disponibilizada a Tabela 
Nacional Unimed de Materiais e 
Medicamentos. Entram, ainda, em 
vigor, o Manual de Intercâmbio 
em Acidente do Trabalho e a 
versão atualizada do Manual de 
Intercâmbio Nacional.

Criação de Câmaras Técnicas de 
Especialidade e a instituição da 
Câmara Técnica de Oncologia.

Cerca de um terço das 
cooperativas que integram o 
Sistema Unimed recebem, nesse 
ano, o Selo de Responsabilidade 
Social, concedido pela Unimed do 
Brasil. O número de singulares e 
federações certificadas pulou de 
55 para 115, o que representa mais 
que o dobro em relação a 2003. 
O número de programas sociais 
cadastrados também teve um 
incremento considerável: de 65, 
em 2001, existem agora 530.

O Circuito Unimed de Tênis, 
criado em Santa Catarina, ganha 
abrangência nacional em sua 
quinta edição, por meio do 
apoio da Unimed do Brasil e da 
Comissão Institucional Unimed. 

Além do torneio, há uma 
tradição no apoio aos tenistas. 
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2005	
A estratégia de recuperação da 
credibilidade e da representatividade 
da Unimed do Brasil leva o 
Conselho Confederativo a decidir 
pela continuidade do modelo de 
gestão adotado a partir de 2001, 
reelegendo com alterações a chapa 
presidida por Celso Corrêa de Barros 
para novo mandato de quatro anos. 
A diretoria passa a ser composta 
por Luiz Carlos Palmquist, diretor 
de Administração e Estratégia; 
Thyrson Loureiro de Almeida, diretor 
Financeiro; João Batista Caetano, 
diretor de Integração Cooperativista; 
Almir Adir Gentil, diretor de Marketing 
e Desenvolvimento; Sizenando da 
Silva Campos Júnior e João Mairton 
Pereira de Lucena, diretores regionais.

A consolidação do processo de 
reintegração permanece como 
prioritária, ao lado de outros 
compromissos, como confirmar a 
marca Unimed como referência 
de qualidade no setor de saúde 
suplementar e criar mecanismos de 
reconhecimento e valorização do 
médico cooperado.

No período há o retorno da 
Federação das Unimeds do 
Estado do Mato Grosso e o 
anúncio da decisão do Conselho 
de Administração da Aliança 
Cooperativista de se refiliar à Unimed 
do Brasil, durante a 35ª Convenção 
Nacional, promovida em Foz do 
Iguaçu.

Levantamento do Instituto Datafolha 
mostra o crescimento vertiginoso 
do número de clientes do Sistema 
Unimed, contrastando com a 
queda acentuada do percentual de 
brasileiros que possuem planos de 
saúde: a Unimed registra 33% de 
participação de mercado e se torna 
líder isolada do segmento.

No período, a Unimed recebe o 
certificado Superbrands Award Brasil, 
por estar entre as 50 supermarcas 
atuantes no país.

Recebe, ainda, o Prêmio Top 
Hospitalar, um dos mais importantes 
títulos do mercado médico-hospitalar 
brasileiro, na categoria Cooperativas 
de Serviços de Saúde, concedido 
pela IT Mídia e revista Fornecedores 
Hospitalares.

Dentro da premiação Top of Mind, 
promovida pelo Instituto Datafolha, 
a Unimed conquista o inédito Top 
Performance ao obter o melhor 
desempenho entre as diversas 
empresas concorrentes nas 40 
categorias da premiação.

É eleita a empresa de plano 
de saúde mais defendida pelo 
consumidor, segundo estudo da 
Associação Brasileira de Anunciantes.

Desde então, também figura, em 
seu segmento, como a organização 
que mais respeita o consumidor 
em pesquisa promovida pela revista 
Consumidor Moderno em parceria 
com a TNS/InterScience.

A Unimed é reconhecida pela 
sua atuação na área de geração 
de renda e trabalho, em pesquisa 
realizada por 214 organizações não-
governamentais de todo o Brasil, 
pelo Diário Comércio, Indústria e 
Serviços – DCI.

Representantes de diversas 
cooperativas internacionais 
apontam a Unimed como o 
mais bem-sucedido modelo de 
atuação cooperativista do mundo. 
A exportação de seu formato foi 
incentivada por representantes de 
cooperativas de diversos países 
reunidos durante o Seminario 
Internacional de Sanidad y 
Cooperativas, realizado na Espanha e 
organizado pela Fundación Espriu.
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No período, a Unimed sustenta 
sua posição estratégica no 
segmento cooperativista mundial, 
com a manutenção de sua 
representatividade na vice-
presidência da IHCO, por meio 
de seu diretor de Marketing e 
Desenvolvimento, Almir Gentil. 

Também passa a ser uma das 
patrocinadoras do grupo de trabalho 
liderado pelo Instituto Ethos para o 
desenvolvimento da ISO 26000, 
futura norma internacional de 
responsabilidade social.

A dupla de lançamentos em 
responsabilidade social, ao 
longo do ano, foi composta pelo 
Manual de Consumo Consciente 
e o Manual de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde. 
A primeira iniciativa visa mobilizar 
os colaboradores Unimed e seus 
familiares para a necessidade de 
controlar a utilização dos bens 
esgotáveis, como água e energia, 
e também para a reciclagem de 
materiais. Enquanto a outra é um 
guia de procedimentos de manuseio 
e descarte dos resíduos de serviços 
de saúde, baseado na legislação 
existente sobre o assunto.

Ainda nesse setor, o Guia Social, 
lançado pela Organização das 
Cooperativas do Estado de São Paulo 
(Ocesp) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo 
(Sescoop-SP), destaca os projetos 
sociais da Unimed do Brasil. 

O regulamento do Prêmio Djalma 
Chastinet Contreiras é reformulado e 
passa a premiar, também, as Unimeds 
que se destacam na condução da 
Política de Responsabilidade Social. O 
número de cooperativas certificadas 
com o Selo de Responsabilidade 
Social cresce 65% nesse ano.

No Seminário Nacional de 
Responsabilidade Social, realizado em 
Volta Redonda (RJ), em setembro, um 
dos pontos altos é a apresentação 
dos projetos das Unimeds mais 
bem pontuadas nesse processo de 
certificação. 

Consolidada a cifra de R$ 500 
milhões em investimentos sociais 
registrada no balanço social de 
2005. O levantamento reúne 174 
Unimeds e mostra que, desse valor, 
R$ 340 milhões foram destinados 
ao investimento social interno para 
cooperados e colaboradores e  
R$ 169 milhões destinados à 
promoção da saúde, educação, 
esporte, cultura, lazer e atividades 
filantrópicas nas comunidades locais.

Pela quinta vez consecutiva, a 
Unimed-BH apóia a 5ª Corrida Estado 
de Minas/Copasa, que acontece em 
10 de julho e faz parte do calendário 
oficial da Confederação Brasileira e 
da Federação Mineira de Atletismo, 
oferecendo suporte com o Serviço 
de Atenção Pré-Hospitalar.

A Unimed Santos é responsável 
por toda a infra-estrutura médica 
da International Nuclear Atlantic 
Conference (Inac) 2005, promoção 
da Associação Brasileira de Energia 
Nuclear (Aben), que acontece em 
Santos (SP).

Implementada, em outubro, a 
Política Nacional de Gestão do 
Conhecimento pela Fundação 
Unimed. Com esse novo 
posicionamento, deixa de existir a 
Universidade Unimed, que tem sua 
finalidade incorporada e ampliada 
pela Fundação.

São publicados novos manuais 
nas áreas de Comunicação 
– Comunicação Externa e o Guia de 
Memória Empresarial. 

Criado o Prêmio de Comunicação do 
Sistema Unimed, com a finalidade 
de reconhecer a excelência 
da comunicação interna nas 
cooperativas médicas e difundir as 
melhores práticas.

A Unimed do Brasil inicia a busca 
da unificação da comunicação 
mercadológica das cooperativas 
médicas, com um posicionamento 
baseado em qualidade de vida e 
na valorização da saúde. Para tanto, 
adota a campanha “O melhor 
plano de saúde é viver. O segundo 
melhor é Unimed”, iniciativa pioneira, 
trabalhada pela Unimed Rio. 
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2006	 		
Doze membros da IHCO visitam 
a sede da Unimed do Brasil, em 
São Paulo, no mês de março, para 
obter informações detalhadas 
sobre o Sistema e seu modelo de 
gestão.

O movimento de reunificação 
se intensifica com o reingresso 
da Federação das Unimeds da 
Paraíba, no mês de abril. Em maio, 
retornam a Confederação Centro-
Oeste e Tocantins e as Federações 
Goiás/Tocantins, Mato Grosso do 
Sul e Distrito Federal e Região 
Metropolitana. No mês de agosto, 
é a vez da Unimed Pernambucana 
(Federação das Cooperativas 
Médicas Pernambucanas) e da 
Federação Alagoas voltarem ao 
Sistema. 

No período, a Unimed do Brasil 
e a Unimed Seguros participam 
de um projeto sobre Promoção 
de Responsabilidade Social 
Empresarial nas Américas, iniciativa 
do Instituto Ethos e do Fórum 
Empresa.

A participação no GT Ethos ISO 
26000 traz novos aprendizados 
para as cooperativas médicas 
sobre responsabilidade social, 
já que possibilita a troca de 
experiências e coloca, ainda, 
a Unimed no seleto grupo de 
17 empresas patrocinadoras e 
de outras 60 que compõem a 
iniciativa.

Aprovação da nova versão da 
Constituição Unimed, no mês 
de agosto. Entre as principais 
mudanças está a denominação 
do conglomerado que reúne 
todas as singulares, federações, a 
Confederação e outras empresas 
Unimed, que passa a se chamar 
Sistema Cooperativo Unimed.

Com a chancela da Unimed do 
Brasil, é firmado, naquele mês, 
convênio entre a Fundação 
Unimed e a Universidade de 
Ohio, uma das mais tradicionais 
organizações de ensino superior 
norte-americana. Esse acordo 
possibilita que os cooperados, 
dirigentes e técnicos das 
cooperativas participem de 
eventos educacionais naquela 
instituição.

Segundo pesquisa Datafolha, a 
Unimed é considerada o plano 
de saúde para o qual os médicos 
mais gostam de trabalhar e o que 
melhor remunera a categoria. A 
avaliação foi feita por meio de 
1.028 entrevistas, sendo 664 com 
médicos cooperados à Unimed.

Lançado oficialmente, em outubro, 
durante o 3º Seminário Nacional 
de Responsabilidade Social 
Unimed, realizado em Vitória (ES), 
o Código de Conduta Profissional 
do Sistema, que norteia as 
relações das cooperativas com 
os diferentes públicos com que 
se relaciona. Na ocasião, teve 
destaque também o lançamento 
do projeto socioambiental 
Movimento Renovação,  
organizado pela Unimed do Brasil 
e pela Fundação Unimed e fruto 
do desdobramento do Manual de 
Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde. A ação objetiva 
sensibilizar as cooperativas quanto 
à importância do gerenciamento 
dos resíduos de serviços de 
saúde e sua contribuição para 
o desenvolvimento sustentável 
da sociedade e do meio 
ambiente, que consiste na gestão 
responsável e cidadã do lixo 
gerado em um estabelecimento 
de serviços de saúde.
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No ranking Melhores Seguradores 
do Brasil em 2006, a Unimed 
Seguros é destaque entre as 
pequenas e médias empresas que 
apresentam maior rentabilidade 
sobre o patrimônio líquido; as 
que tiveram o maior crescimento 
dos prêmios ganhos; os maiores 
grupos seguradores do Brasil e as 
maiores seguradoras brasileiras.

Criada para atender às 
necessidades previdenciárias dos 
médicos cooperados de todo o 
país, a Seguradora chega a estar, 
depois de ter passado a atuar 
também no mercado externo, 
entre as maiores empresas do 
setor, com um faturamento de R$ 
14,2 milhões no ano anterior.

O trabalho de gestão de pessoas 
das Unimeds Blumenau (SC), São 
José do Rio Preto (SP), Vales do 
Taquari e Rio Pardo (RS), Missões 
(RS), Rio de Janeiro (RJ) e Unimed 
Seguros é destacado pelas revistas 
Exame e Você S/A. Na maior 
pesquisa do gênero realizada no 
país até então, as publicações 
apresentaram o ranking das “150 
Melhores Empresas para Você 
Trabalhar” e das “50 Melhores 
Empresas para a Mulher Trabalhar”.

A proposta do novo Modelo de 
Atenção Integrada à Saúde, que 
vinha sendo elaborada desde 
2004, ganha corpo na edição 
2006 do Comitê Nacional de 
Integração, com a promoção de 
projetos piloto nas Unimeds de 
Alfenas e Uberlândia, ambas em 
Minas Gerais.

Ocorrem as primeiras edições 
do Congresso Nacional Unimed 
de Auditores Médicos e de 
Enfermagem, em Gramado (RS), e 
o Encontro Nacional de Gestão do 
Conhecimento, no Rio de Janeiro.

A vocação das cooperativas do 
Sistema Unimed para a atuação 
socialmente responsável foi um dos 
destaques da matéria “Fazer o bem 
faz bem”, publicada na edição de 
dezembro da revista Fornecedores 
Hospitalares. A reportagem foca a 
importância da responsabilidade 
social empresarial para o 
desenvolvimento de modelos 
sustentáveis de negócio e  
para a melhoria das condições 
sociais do país.
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2007
A meta institucional de reintegrar 
as cooperativas médicas que 
compõem o Sistema Unimed, 
perseguida pelo presidente 
da Unimed do Brasil, Celso 
Corrêa de Barros, desde seu 
primeiro mandato à frente da 
Confederação, é concluída no 
mês de março. A Confederação 
Norte/Nordeste e as Federações 
da Amazônia, do Maranhão, do 
Piauí, do Ceará, do Rio Grande do 
Norte e Baiana oficializam seu 
retorno à Unimed do Brasil, dando 
fim à divisão do Sistema existente 
desde 1998. 

A Unimed Seguros repete a vitória 
do ano anterior e recebe o troféu 
do Prêmio Segurador Brasil 2007, 
na categoria Melhor Desempenho 
– Seguro Saúde, concedido pela 
revista Segurador Brasil e Editora 
Brasil Notícias. Além disso, venceu  

O evento é resultado da 
parceria entre a Unimed do 
Brasil e a Fundação Unimed 
com a Universidade de Ohio e 
visa atender à necessidade de 
ampliação de conhecimentos de 
gestão na área da saúde. 

Participação do diretor de 
Marketing e Desenvolvimento da 
Confederação e vice-presidente 
da IHCO para as Américas 
no seminário realizado pela 
organização na Suécia. O tema 
do encontro foi “Cooperação e 
intervenção pública na assistência 
à saúde e previdência social”. 
Almir Gentil esteve presente, 
ainda, em assembléias da ACI e 
da IHCO, promovidas no segundo 
semestre, em Cingapura; além do 
8º Fórum Internacional de Saúde, 
em Tóquio, no Japão.

Apresentação do case “Unimed 
– Cooperativismo médico líder 
em saúde e transformação social 
no Brasil”, durante o Encontro 
Nacional das Cooperativas do 
Setor de Saúde, realizado na 
Colômbia, no mês de junho.

Lançamento, pela Fundação 
Unimed, do curso de pós-
graduação lato sensu  “Promoção 
da Saúde”. Trata-se de iniciativa 
inédita no país, desenvolvida, a 
partir da necessidade do mercado, 
por profissionais que atuam 
no setor de planos privados, 
instituindo e aperfeiçoando 
práticas de promoção da saúde. 

na categoria Melhor Desempenho 
Global por Modalidade – Seguros 
Populares. Também ficou em 
terceiro lugar entre as melhores 
seguradoras do país, no ramo 
saúde, segundo publicação da 
Fundação Getúlio Vargas, a revista 
Conjuntura Econômica. 

Dirigentes da Unimed do Brasil, 
da Central Nacional Unimed e 
da Unimed Sorocaba recebem 
o cônsul-geral de Angola, Ismael 
Diogo da Silva. O diplomata 
vem acompanhado por Jarbas 
Karman, sócio da Karman 
Arquitetura de Hospitais, em 
busca de estabelecer acordo de 
cooperação técnica e tecnológica 
para a construção de dois 
hospitais naquele país. 

Realização, em março, do  
1º Seminário Internacional, voltado 
para dirigentes, superintendentes, 
auditores, gerentes, consultores 
e médicos de diversas 
especialidades e cooperativas. 
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É dedicado, à Fundação Unimed, 
um capítulo do livro O Futuro da 
Indústria: Educação Corporativa, 
RefIexões e Práticas, editado pelo 
Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, do 
Governo Federal.

O Balanço Social 2006 
Consolidado da Unimed, 
lançado durante o Seminário 
de Responsabilidade Social, no 
mês de agosto, mostra que as 
cooperativas médicas destinam 
mais de R$ 608 milhões para 
projetos sociais. Ainda durante o 
evento, é oficializada a parceria da 
Unimed com o Movimento das 
Pessoas Atingidas pela Hanseníase 
(Morhan).

Avançam as iniciativas em torno 
do intercâmbio eletrônico on-line. 
O conjunto de softwares e outros 
aplicativos desenvolvidos nos 
últimos meses capacitaram várias 
cooperativas a se adequarem 
às normas da ANS e à Troca 
de Informações em Saúde 
Suplementar (Tiss).

Nesse ano, a Unimed apresenta os 
seguintes números:  
106 mil médicos cooperados, 
377 cooperativas, 14,6 milhões de 
clientes, 64,9 milhões de consultas 
por ano, 32% de participação 
no mercado, 75% do território 
nacional, 4.125 municípios,  
R$ 16,2 bilhões de faturamento 
em 2006, 16 mil recursos 
credenciados, 32 mil empregos 
diretos e 290 mil empregos 
indiretos.

A Unimed renova seu patrocínio 
ao Comitê Paraolímpico Brasileiro, 
para os períodos 2007 e 2008, 
tornando-se o plano de saúde 
oficial da Equipe Paraolímpica 
Brasileira. A formalização do 
contrato, com duração de dois 
anos e em vigência desde  
1º de fevereiro, acontece no dia 
13 de junho na sede da Unimed 
do Brasil. Com a parceria, os 
atletas, atletas-guias e técnicos 
das 19 modalidades esportivas 
promovidas e desenvolvidas pelo 
Comitê terão planos de saúde 
Unimed, num total de  
300 pessoas. O Comitê 
Paraolímpico recebe apoio 
financeiro da Unimed do Brasil e 
da Comissão Institucional Unimed, 
além de avaliação física periódica 
e o plano de saúde Unimed. 

A Unimed Extremo Oeste 
Catarinense recebe em março, 
em São Paulo, a estatueta “Vitória 
Alada”, que representa o Top 
of Quality Ambiental 2007, 
concedido pela Ordem dos 
Parlamentares do Brasil (OPB), 
que reconhece, incentiva e 
valoriza iniciativas em prol do 
meio ambiente e que promovam 
o desenvolvimento sustentável, 
econômico e socioambiental. A 
premiação é um reconhecimento 
ao projeto “Unimed Cidadania 
e Flora”, desenvolvido pela 
cooperativa desde o ano 2000, 
que já produziu e incorporou às 
áreas degradadas ou suscetíveis 
mais de 100 mil mudas de 
espécies nativas. 

A Unimed Blumenau conquista, 
em maio, a certificação da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas em Responsabilidade 
Social, reconhecendo ações 
políticas e valores socialmente 
responsáveis, que refIetem 
sustentabilidade da cooperativa. 
Essa singular é a primeira do 
Brasil certificada pela ABNT. O 
processo foi concluído no final 
de 2006, sendo oficializado na 
reunião do conselho da entidade 
em abril. A ABNT-NBR 16001 
de Responsabilidade Social foi 
criada em 2004 e segue padrões 
internacionais de Sistema de 
Gestão da Qualidade e Gestão 
Ambiental.
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Ainda no mês de abril, a Unimed 
está presente em evento que 
reúne mais de 5 mil pessoas: 
a Corrida e Caminhada Graacc 
(Grupo de Apoio ao Adolescente 
e à Criança com Câncer), realizada 
no Parque Ibirapuera, em São 
Paulo. A competição em prol 
da luta contra o câncer infantil 
conta com três ambulâncias e 
uma “Tenda da Saúde”, disponível 
para atendimento médico. 
A ação faz parte da parceria 
da Central Nacional Unimed 
com a instituição, por meio 
da qual oferece atendimento 
gratuito, amparo social, pesquisa 
e capacitação de médicos 
especialistas. 

Acontece em São Paulo, entre 
os dias 12 e 15 de junho, a 
Conferência Internacional 
Empresas e Responsabilidade 
Social, promovida pelo Instituto 
Ethos, com o tema  
“O compromisso das empresas 
para uma sociedade sustentável 
e justa”, da qual participam 26 
funcionários de 12 Unimeds, entre 
elas a Unimed do Brasil.

Nove singulares, bem como a 
Unimed Seguros e a Central 
Nacional Unimed, aparecem 
com destaque na edição 2007 
da Pesquisa Maiores e Melhores, 
da revista Exame. As Unimeds 
Vales do Taquari e Rio Pardo, 
São José do Rio Preto, Cuiabá e 
Rio também estão entre as cem 
melhores empresas para trabalhar, 
segundo o Instituto Great Place to 
Work e a revista Época.

Ainda para confirmar a liderança 
no setor, outras publicações 
especializadas, como o Balanço 
Anual 2007 da Gazeta Mercantil 
e o ranking das 500 melhores 
empresas do Brasil da revista IstoÉ 
Dinheiro, apontam cooperativas 
do Sistema em posições de 
destaque.

A Unimed também ganha 
destaque no Mapa da 
Sustentabilidade, da revista 
Consumidor Moderno, com a 
pontuação máxima, indicando 
que as cooperativas médicas 
já colocam o crescimento 
sustentável no planejamento 
estratégico de suas atividade.

Em outubro chega ao fim 
a edição 2007 do Circuito 
Unimed de Tênis Infanto-Juvenil 
Brasileiro, uma das principais 
iniciativas de marketing esportivo 
do Sistema. Promessas para o 
esporte profissional adulto e 
ícones do tênis brasileiro, como 
Fernando Meligeni e Thomaz 
Koch, marcaram presença nas 
competições, que percorreram 
sete cidades do país e reuniram, 
no total, 1,4 mil tenistas, das 
categorias 12, 14, 16 e 18 anos, no 
masculino e feminino. 

O nadador César Cielo Filho, 
atleta patrocinado pela Unimed 
Santa Bárbara D´Oeste/Americana, 
carimbou o passaporte para 
disputar duas provas nos Jogos 
Olímpicos de Pequim, em 2008. 
As conquistas foram obtidas no dia 
25 de março, durante o Mundial de 
Esportes Aquáticos, em Melbourne, 
na Austrália. Cielo alcançou índice 
nos 100 m livre ao superar duas 
vezes a marca de 49s23. Outra 
prova que ele disputará nos Jogos 
Olímpicos é o revezamento 4 x 
100 m livre.
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Cielo também esteve ao lado 
de outros atletas patrocinados 
pelas Unimeds que obtiveram 
conquistas importantes nos Jogos 
Pan-Americanos, como Juliana 
Veloso, dos saltos ornamentais, 
e Fabiana Murer, no atletismo, 
que contam com o apoio 
das Unimeds Rio e Campinas, 
respectivamente.

Durante a visita oficial do Papa 
Bento XVI ao Brasil, em maio, 
a Unimed Paulistana oferece 
três ambulâncias, que ficam de 
plantão em lugares estratégicos 
de São Paulo para atender os fiéis 
que acompanharam o pontífice: 
no Mosteiro de São Bento, no 
Campo de Marte e no Estádio do 
Pacaembu. 

Nova pesquisa Datafolha 
demonstra que 91% dos médicos 
cooperados destacam a Unimed 
como o plano de saúde mais 
importante em seus consultórios. 

O levantamento também indica 
que 79% dos clientes do Sistema 
consideram estar no melhor plano 
de saúde do país.

Lançado, em novembro, o Projeto 
Brand Center, que desenvolve 
uma ferramenta para disseminar 
os valores ideológicos e 
estratégicos da marca Unimed. 
A medida visa orientar sobre 
padronização de identidade 
corporativa com o objetivo 
de colocar o Sistema Unimed 
entre as empresas pioneiras no 
Brasil a terem um centro de 
relacionamento.
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Os contadores da história



Almir Adir Gentil nasceu em Florianópolis, no dia 8 de agosto de 1960. Especializou-se em Gastro-
enterologia e Endoscopia Digestiva na Espanha e possui MBA em Administração na Escola Superior de 
Administração e Gerência (Esag), de Florianópolis (SC). Ao retornar da Espanha, torna-se cooperado da 
Unimed no início da década de 1990, entrando para o Conselho de Administração da Unimed Florianópolis. 
Em 1993, ingressa na diretoria da Associação Catarinense de Medicina como secretário-geral, assumin-
do, dois anos depois, a presidência. Em março de 1999, é eleito presidente da Unimed Florianópolis. Em 
2001, é convidado a entrar na diretoria da Unimed do Brasil, exercendo o cargo de diretor de Marketing e 
Desenvolvimento, para o qual foi reeleito em 2005. Naquele ano, passa a ocupar também a presidência da 
Fundação Unimed, órgão responsável pelos projetos de responsabilidade social e gestão do conhecimento das 
cooperativas médicas, e a vice-presidência da Organização Internacional das Cooperativas Médicas.

Antonio Carlos Pires Miletto nasceu em São Paulo, Capital, no dia 15 de março de 1950. Formado 
pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo em Cirurgia Geral e Urologia. Foi in-
tegrante da equipe de Urologia do Hospital Albert Einstein, coordenando a área de Litotripsia entre 1987 
e 1991. Mudou-se para Brasília em 1994, quando ingressou na Unimed local e montou uma clínica de 
urologia. Em 2005, foi eleito membro do Conselho de Administração e, posteriormente, assumiu a diretoria 
Administrativa. Desde 2006, é o presidente da Unimed Brasília e presidente da Federação Metropolitana 
do Distrito Federal e da Região do Entorno.

Arnaldo Bomfim (in memoriam) nasceu em Cataguases, Minas Gerais, em 12 de fevereiro de 1916. 
Formou-se em 1940 pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Começou sua carreira no Insti-
tuto Clínico de Madureira, tendo posteriormente atuado como segundo-tenente médico da Aeronáutica, 
em Natal e no Campo dos Afonsos. Ingressou no Hospital dos Servidores do Estado, atuando também em 
diversos hospitais e clínicas do Rio, com destaque para a Beneficência Portuguesa e o Hospital de Traumato-
Ortopedia (HTO). Dotado de forte visão social da medicina e reconhecido por sua qualificação humana e 
profissional, Bomfim participou ativamente do movimento médico. Quando era membro da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (entidade que presidiu no biênio 65/66), integrou o grupo que fundou, 
em 1971, a Cooperativa Médica do Estado da Guanabara (Comeg), que viria a se transformar na Unimed 
Rio. Conselheiro e, mais tarde, diretor da cooperativa, Arnaldo Bomfim foi seu presidente, no período de 
1992 a 1998, sendo depois eleito diretor Administrativo. Foi também assessor especial da presidência.

Arnaldo Silvestre Mallmann nasceu em Estrela, Rio Grande do Sul, no dia 25 de março de 1937. É 
anestesiologista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Medicina de 
Porto Alegre, em 1966. Ingressou na Unimed como cooperado, presidindo a Singular Porto Alegre de 1974 a 
1984 e participando, posteriormente, do seu Conselho de Administração – 1991 a 1994. Atuou na fundação 
da Unimed do Brasil, em 1975. Foi superintendente da Federação do Rio Grande do Sul e também membro 
do seu Conselho de Administração. Participou da estruturação e da fundação da Unimed Mercosul, da 
qual foi superintendente. Convidado pelo então presidente da Unimed do Brasil, Edmundo Castilho, as-
sumiu em 1995 a diretoria Internacional da Confederação e participou, a partir de então, de várias ações 
para a difusão do cooperativismo médico em países da América Latina. Dirigiu a Assembléia Geral que 
fundou a International Health Co-operative Organisation (IHCO). Foi, ainda, vice-presidente executivo 
da Unimed do Brasil de 1997 a 2001, e diretor de Administração e Estratégia de 2001 a 2005. Preside a 
Unimed Administração e Serviços durante o mandato de 2005 a 2009.
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Aucélio Melo de Gusmão nasceu em Alagoa Grande, Paraíba, no dia 24 de março de 1945. Estudante 
de Medicina, participou ativamente do movimento estudantil, quando foi presidente do diretório acadê-
mico, em 1968. Findo o curso de graduação, especializou-se em Anestesiologia em Brasília. Retornando à 
Paraíba em 1976, torna-se cooperado da Unimed, onde ocupou assento no conselho fiscal. Exerceu os cargos 
de superintendente da Unimed João Pessoa e de conselheiro de Administração da Unimed do Brasil. Foi 
fundador da Cooperativa dos Anestesistas da Paraíba (Coopanest). Atualmente é o presidente da Unimed 
João Pessoa e da Federação da Paraíba.

Celso Corrêa de Barros nasceu no Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 1952. Formado em 1976 pela 
Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, atual Unirio, fez residência médica no Hospital do Andaraí, 
na capital fluminense, especializando-se em Pediatria. Foi diretor de Defesa Profissional da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, e da Federação Nacional dos Médicos, 
além de diretor de Defesa Profissional e presidente da Comissão Nacional de Honorários Médicos da Asso-
ciação Médica Brasileira. Entrou na Unimed em 1978, tornando-se diretor Administrativo da Unimed Rio 
em 1994. Quatro anos depois, assumiu a presidência da cooperativa, função para a qual foi reeleito duas 
vezes. Em 2001 é eleito para a presidência da Unimed do Brasil, cargo no qual exerce o segundo mandato. 
Ainda de 2001 a 2005, ocupou a vice-presidência da International Health Co-operative Organisation 
(IHCO) e a presidência da Fundação Unimed.

Dalmo Claro de Oliveira nasceu em Joinville, em 7 de julho de 1955. Formado pela Universidade 
Federal de Santa Catarina, fez residência em Clínica Médica no Hospital de Clínicas em Curitiba. Trabalhou 
seis anos como clínico em Pato Branco (PR), em Joinville (SC) e em São Paulo (SP), onde se especializou 
em Endocrinologia no Hospital de Clínicas, atuando nessa área desde então. Associa-se à Unimed em 
1983 e, a partir de 1991, entra no Conselho de Administração da Cooperativa. Em março de 1993, assume 
a vice-presidência, e, posteriormente, a presidência, em 1997. Presidente da Federação das Unimeds de 
Santa Catarina desde 1999, acumula o cargo com a presidência da Unimed Seguros, para a qual foi eleito 
em 2005. 

Edmundo Castilho nasceu em Penápolis, interior de São Paulo, no dia 5 de dezembro de 1929. Gi-
necologista obstetra, formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Foi para 
Santos (SP) fazer residência médica na Santa Casa e, posteriormente, na Casa de Saúde de Santos, onde 
anos depois montou a Clínica Pro Mater. Militou nas reuniões da Associação Paulista de Medicina e na 
Associação Médica Brasileira contra a mercantilização da Medicina. Eleito presidente do Sindicato dos 
Médicos de Santos, começou a estudar o cooperativismo. Em 18 de dezembro de 1967, junto com 22 mé-
dicos, fundou a União dos Médicos de Santos (Unimed Santos) – modelo inédito até então. Desde esse 
período, foi um grande articulador na formatação do Sistema Unimed e um grande visionário ao criar as 
empresas que o compõem. Além da Unimed Santos, presidiu a Unimed São Paulo, a Federação São Paulo 
e a Unimed do Brasil. Como presidente da Confederação, viajou o mundo apresentando o modelo coope-
rativista da Unimed para países como China, Japão, Suécia, Itália, França, Espanha e toda a América 
do Sul. No ano de 1996, junto com representantes de outras organizações cooperativistas, participou da 
fundação da International Health Co-operative Organisation (IHCO), em Genebra, ocasião em que foi 
eleito vice-presidente da entidade. 
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Emerson Fidelis Campos nasceu em Bom Despacho, Minas Gerais, em 10 de setembro de 1949. 
Formou-se, em 1976, em Fisioterapia, na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e, em 1980, 
em Medicina, na Universidade Federal de Minas Gerais. Especializou-se em Ortopedia no Hospital de 
Clínicas da mesma instituição. Em Belo Horizonte, foi médico no Hospital Semper, o qual dirigiu durante 
dez anos. De cooperado da Unimed torna-se, em 1990, membro do Conselho de Administração da Unimed 
Belo Horizonte. De 1998 a 2006, responde pela presidência da cooperativa mineira e, de 2001 a 2005, ocupa 
também o cargo de presidente da Unimed Participações. Em 2006, assume a presidência da Federação 
de Minas Gerais.

Euclides Malta Carpi nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, em 30 de junho de 1948. Formou-se na 
Universidade Federal Fluminense, em 1972,  especializando-se em Anestesiologia no Hospital Universi-
tário Antonio Pedro, em Niterói (RJ). Em 1974, mudou-se para Itaperuna, interior do Rio, para exercer a 
atividade médica na Clínica São Camilo e no Hospital São José do Avaí. Atuou no serviço público como 
médico legista da Secretaria de Segurança da Região Noroeste e ainda exerce a função de médico perito do 
INSS. Em 1978, participou da assembléia de fundação da Unimed Norte Fluminense, em Itaperuna. Anos 
depois, em 1992, foi eleito presidente dessa singular.  Em 1997, devido aos bons resultados e à projeção da 
Unimed Norte Fluminense, passou a ocupar a  vice-presidência na Federação do Rio de Janeiro, na qual 
ficou  até 2001. Atualmente preside as duas cooperativas. 

Eudes de Freitas Aquino nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, em 19 de junho de 1948. Com os 
títulos de mestre e doutor em Clínica Médica (Nefrologia) pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo, ingressou na Unimed de Piracicaba, identificando-se com as causas do coopera-
tivismo. Foi presidente daquela singular entre 1992 e 1997. Criou a Federação Intrafederativa do Centro 
Paulista e a presidiu por duas gestões. Na Federação São Paulo foi membro do Conselho de Administração 
também por duas gestões e, posteriormente, diretor de Programas Educativos e Assistenciais. Desde 2005, 
é seu diretor-presidente.

Francisco José Neves (in memoriam) nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, em 28 de outubro de 
1925. Professor emérito e assistente da cadeira de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Belo 
Horizonte, formou-se em Dermatologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. No início da carreira, 
trabalhou na clínica dermatológica da Santa Casa. Atuou, ainda, no serviço público, aposentando-se como 
secretário-adjunto de Saúde da capital mineira. Foi presidente da Associação Médica de Minas Gerais e 
membro da Comissão de Medicina Assistencial da Associação Médica Brasileira (AMB). Em 1971, junto 
com colegas, fundou a Medminas, que mais tarde tornou-se Unimed Belo Horizonte, a qual presidiu de 
1978 a 1998. Também foi o criador da Federação Intrafederativa Inconfidência Mineira e seu primeiro 
presidente. Atuou como médico cooperado até 2007.  
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Gerson Thomé Marino nasceu em Colatina, Espírito Santo, em 21 de dezembro de 1946. Pediatra e 
pneumatologista infantil, foi diretor-geral do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória durante quatro 
anos. Nesse ínterim, prestou concurso e passou a lecionar na Universidade Federal do Espírito Santo, 
além de atuar no Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes, em que dirigiu a Pediatria durante 
nove anos. Lá também, assim como fez no Hospital Infantil, implantou a primeira residência médica 
em Pediatria do Estado do Espírito Santo. Presidiu por dois mandatos a Associação Médica do Espírito 
Santo e tornou-se cooperado da Unimed Vitória. Respondeu pela presidência daquela singular também 
por dois mandatos, construindo um dos maiores hospitais do Sistema Unimed. Ocupou, até 2008, o cargo 
de presidente da Federação das Unimeds do Espírito Santo e é diretor Administrativo e Financeiro da 
Central Nacional Unimed.

Gley Nogueira Fernandes Gurjão nasceu em Mossoró, Rio Grande do Norte, em 2 de março de 
1940. Especializou-se em otorrinolaringologia, doutorando-se na Espanha. Iniciou suas atividades no 
antigo Inamps. Após prestar concurso, entra na carreira universitária, onde exerce vários cargos. Anos 
mais tarde, funda a Unimed Natal, depois de ter contato com Alberto Urquiza Wanderley, um dos baluartes 
do cooperativismo médico no Nordeste. Ainda no período em que respondia pela presidência da Unimed 
Norte/Nordeste, foi convidado por Edmundo Castilho para criar a Central Nacional das Unicreds. Desde 
2002, responde pela presidência da Unimed Natal. 

Humberto Banal Batista da Silva nasceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, em 19 de janeiro de 1947. 
Formou-se pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, especializando-se em Cardiologia na Escola Médica 
de Pós-Graduação Carlos Chagas. Também se especializou em Terapia Intensiva, no Hospital do Andaraí, 
no Rio. Foi fundador do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Santa Tereza de Petrópolis e da Santa 
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Médico do Ministério da Saúde, ingressou como cooperado na 
Unimed Petrópolis em 1975, na qual, tempos depois, fez parte do Conselho Fiscal. Chegou ao cargo de pre-
sidente dessa singular em 1989, posição que ocupou por oito anos, período em que foi adquirido o Hospital 
Unimed. Ainda em 1989, fundou a Unicred Petrópolis (terceira Unicred no país) e integra seu Conselho 
de Administração há 18 anos. Foi vice-presidente da Federação das Unimeds do Rio de Janeiro de 1993 a 
1997. Entre 1995 e 1997 presidiu simultaneamente a Unimed, a Unicred e a Usimed Petrópolis. Foi diretor 
Financeiro da Unimed do Brasil na última gestão de Edmundo Castilho, entre 1997 e 2001, e presidente 
da Unimed Participações – controladora da Unimed Seguros. Possui MBA em Gestão Empresarial pela 
Faculdade de Administração da USP e Gestão Financeira pela Fundação Getúlio Vargas. Desde 2005 é 
diretor Financeiro da Unicred Petrópolis.
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João Batista Caetano nasceu em Araguari, Minas Gerais, em 24 de abril de 1952. Formado em 
Medicina pela Universidade de Brasília, exerce a especialidade de Hematologia e Hemoterapia. Após a 
especialização, voltou para Araguari, onde montou um serviço de hemoterapia na cidade. Com um grupo 
de 22 médicos, fundou a Unimed Araguari, da qual foi superintendente e, posteriormente, presidente 
por três gestões. Também foi coordenador do Comitê Regional do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e 
do Conselho Fiscal da Federação das Unimeds de Minas Gerais, no qual foi convidado para assumir a 
diretoria de Sistemas e Informações. Ainda na Federação, ocupou o cargo de presidente por duas gestões.  
Foi conselheiro administrativo da Unicred do Brasil, presidente da Unintel, além de diretor da Unimed 
Administração e Serviços e Unimed Participações. Desde 2001, responde pelo cargo de diretor de Integração 
Cooperativista da Unimed do Brasil.

João Eduardo de Oliveira Irion nasceu em Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, em 14 de novembro 
de 1929.  Formou-se  em Medicina  pela Universidade Federal do Paraná, especializando-se em Radiologia 
e Medicina Nuclear. Líder comunitário da cidade de Santa Maria – presidiu diversas organizações locais, 
bem como a Sociedade de Medicina  da região –, fundou, em 1972, a Unimed Santa Maria (RS). Foi o seu 
primeiro presidente e ocupou o cargo por 17 anos. Por três gestões, presidiu a Federação do Rio Grande do Sul, 
na qual articulou a criação de dez cooperativas singulares por todo aquele Estado e uma em Santa Catarina. 
Destacou-se na constituição do Sistema Unimed, auxiliando na criação da Confederação Nacional das 
Cooperativas Médicas, a Unimed Brasil, em 1975, da qual foi diretor por várias gestões. Também foi um 
dos responsáveis pela criação da Unimed Seguradora, sendo o seu primeiro presidente, cargo que ocupou 
em várias gestões. Publicou diversos trabalhos a respeito do cooperativismo, destacando-se A Laranja e 
o Arco-Íris, Sistema Médico – Unimed, Cooperativismo e Economia Social, dentre outros. Atual-
mente, é cooperado da Unimed Santa Maria, trabalha com medicina nuclear e é professor  aposentado de 
Radiologia da Universidade Federal de Santa Maria.

João Mairton Pereira de Lucena nasceu em Mauriti, no Ceará, no dia 9 de junho de 1952. Formou-se 
em Medicina em 1976, pela Universidade Federal do Ceará. Fez residência em Paris, na França, no Hospital 
Lariboisière, de 1977 a 1980, e cursou atualização em Neurocirurgia em Berlim, na Alemanha, em 1985. É 
membro das Sociedades Francesa e Brasileira de Neurocirurgia; da Sociedade Francesa de Neurorradio-
logia e da Sociedade Cearense de Neurologia e Neurocirurgia. Em 1995, tornou-se secretário da Academia 
Brasileira de Neurocirurgia. E, desde 1998, é membro do Conselho Deliberativo da Academia Brasileira de 
Neurocirurgia, em Curitiba. Em 1993 ingressou na Unimed Fortaleza, como médico cooperado. Quatro anos 
depois, participou de seu movimento de Renovação, elegeu-se membro do Conselho Fiscal e, em 1998, seu 
coordenador. Em 2002, foi eleito presidente da cooperativa e reeleito em 2006, com mandato até 2010. Foi 
presidente da Federação Equatorial no período de 2003 a 2005. Atualmente é diretor de Desenvolvimento 
Regional da Unimed do Brasil.
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Joaquim Martins Spadoni nasceu em Poxoréu, Mato Grosso, em 14 de dezembro de 1945. Formou-
se pela Universidade de Federal do Paraná em 1970. Passou por uma rica experiência ao ter contato com 
os índios nhambiquaras no Mato Grosso, naquela época com sérios problemas de saúde. Com isso, foi 
contratado pela Fundação Nacional do Índio (Funai), para a qual prestou serviços em Cuiabá de 1971 
a 1972. Trabalhou nos Estados Unidos, onde fez residência na Universidade de Saint Louis, entre 1972 e 
1976, tornando-se especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Cooperado da Unimed desde 1986, foi 
presidente da Federação das Unimeds do Estado do Mato Grosso de 2004 a 2007.

José Abel Alcanfor Ximenes nasceu em Crateús, Ceará, em 7 de outubro de 1950. Formou-se pela 
Universidade Federal de Goiás, na qual é professor atualmente. Tornou-se cooperado da Unimed em 1979. 
Foi presidente da Unimed Goiânia entre 1989 e 1996. Também participou de atividades associativas, pre-
sidindo a Associação Médica de Goiás, atuando na Academia Goiana de Medicina, ajudando a fundar o 
Sindicato dos Médicos do mesmo Estado, e sendo membro do Conselho Regional de Medicina. No período 
da ruptura do Sistema, foi presidente da Aliança Cooperativista Nacional Unimed, entre 2005 e 2006. 
Também fundou a Federação das Unimeds dos Estados de Goiás e Tocantins, que passou a se chamar, em 
2006, Unimed Cerrado, na qual responde atualmente pela presidência.

José Luiz Camargo Barbosa nasceu em Santos, São Paulo, em 10 de dezembro de 1928. Formado 
pela Escola Paulista de Medicina, especializou-se em Cirurgia Torácica e Cardíaca em 1954. Fez um curso 
de um ano na Alemanha, onde ganhou uma bolsa da Fundação Von Humboldt, em Düsseldorf, local em 
que realizava cirurgias. Um dos fundadores da Unimed em Santos, José Barbosa foi o primeiro presidente 
da cooperativa, em 1967. Sempre trabalhou na Santa Casa de Misericórdia de Santos, onde ocupou vá-
rios cargos e atuou com o iniciador da cirurgia torácica e cardíaca em Santos, Arthur Domingues Pinto. 
Atualmente, é vice-diretor clínico e diretor de Ensino Médico da Santa Casa.

Luiz  Carlos Misurelli Palmquist nasceu em Curitiba, Paraná, em 13 de setembro de 1940. Formou-se 
em Medicina, pela Universidade Federal do Paraná, e tem título de especialista em Pneumologia e Tisio-
logia. Criou em Paranaguá, junto com um grupo de médicos responsáveis pela fundação de um hospital, 
uma medicina de grupo – a primeira a ser encerrada por seus sócios para a criação da Unimed. Presidiu 
a Unimed de Paranaguá por oito anos. Foi conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Paraná por 
dez anos e presidente da Associação Médica do Litoral do Paraná por três gestões. Foi vice-presidente da 
Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), representando o ramo saúde, por quatro gestões, em 
períodos alternados. Foi vice-presidente da Unimed do Paraná por duas gestões e presidente da mesma 
Federação também por dois mandatos. Foi um dos fundadores da Unimed Mercosul, a qual presidiu por 
uma gestão. Atualmente é presidente do Portal Unimed e do Conselho de Curadores da Fundação Unimed, 
bem como diretor de Administração e Estratégia da Unimed do Brasil.
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Manoel Almeida Neto nasceu em Sertanópolis, Paraná, em 22 de junho de 1945. Foi auxiliar  adminis-
trativo no Tribunal de Contas do Estado, o que lhe ajudou a custear os estudos de Medicina na Universidade 
Federal do Paraná, formando-se em 1969. Após um período de seis anos clinicando em Ibiporã, interior 
do Paraná, decide retornar a Curitiba, especializando-se em Anestesiologia. Presidente da Associação 
Paranaense e da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, liderou diversos movimentos em defesa dos ho-
norários médicos dos anestesiologistas. Fundou a Cooperativa Paranaense dos Anestesiologistas (Copan) 
em 1982, da qual foi presidente por dez anos consecutivos. Foi secretário dos Negócios da Saúde do Paraná. 
Cooperado da Unimed Curitiba desde 1976, assumiu o cargo de superintendente em 1986, na gestão de 
Walter Marsola, posto que ocupou até 1999. Entre 1990 e 2006, acumulou o cargo de superintendente da 
Federação das Unimeds do Paraná, na qual foi eleito, em 2006, para o cargo de vice-presidente. Também 
é presidente do Instituto da Gestão em Saúde (IGS).

Maria de Lourdes Correa de Araújo nasceu em São Lourenço da Mata, Pernambuco, no dia  23 
de maio de 1946. Formou-se em 1972 e especializou-se, posteriormente, em Gastroenterologia. Trabalhou 
no Hospital Agamenon Magalhães e no antigo Inamps. Entrou na Unimed em 1986 como cooperada, 
onde colaborou na montagem do serviço de auditoria da Unimed Recife. Foi conselheira fiscal, diretora-
secretária e presidente da Unimed Recife, cargo que ocupa até hoje, juntamente com o de presidente da 
Federação Pernambucana.

Maria Henriqueta Magalhães foi funcionária do Instituto de Cooperativismo e Associativismo da 
Secretaria de Agricultura do Governo do Estado de São Paulo por 32 anos, onde exerceu o cargo de diretora 
geral. É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Nascida em Guará, São Paulo, no dia 11 de novembro de 
1931, trabalhava com todas as modalidades de cooperativas no Instituto. A partir de 1978, começa a ter 
contato com as cooperativas médicas por meio dos funcionários públicos do Estado. Aposentada, entra na 
Unimed em 1994, onde exerce o cargo de assessora da presidência para assuntos cooperativistas.

Mauro Muiños de Andrade nasceu em Vitória da Conquista, Bahia, no dia 7 de setembro de 1957. 
Médico cirurgião em Oftalmologia formado pela Universidade Federal da Bahia, com especialização nos 
Estados Unidos pela Associação Pan-Americana. Foi um dos primeiros cirurgiões na sua especialidade em 
Vitória da Conquista. Em 1989, participou da assembléia de fundação da Unimed; na época, era o delegado 
do Conselho Regional de Medicina e ex-presidente da associação médica local. Em 1997, elegeu-se presidente 
da singular. Fundou a Unicred. Com a divisão do Sistema, houve novas eleições na federação e, desde então, 
exerce a presidência da Federação das Unimeds da Bahia e a diretoria financeira da Unicred.

Mohamad Akl nasceu no Líbano, no dia 20 de setembro de 1952. Veio para o Brasil com cinco anos de 
idade. Especialista em Ginecologia Obstetrícia e Mastologia pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas 
Gerais, foi diretor clínico, geral e médico do Hospital Santa Marta. Fundou e presidiu o departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia da Sociedade Médica de Uberlândia, da qual foi vice-presidente. Ingressou na 
Unimed Uberlândia em 1982, presidindo-a de 1991 a 1997, período em que criou a Fundação Funameco. 
Fundou a Federação das Unimeds do Triângulo Mineiro e do Alto do Parnaíba. Em 1997, foi eleito diretor 
Administrativo da Unimed do Brasil e, em 1998, com a nova legislação e os requisitos da Lei nº 9.656, foi 
convidado por Edmundo Castilho a fundar a Central Nacional Unimed, ocupando desde então o cargo 
de presidente.
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Murillo Ronald Capella nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, no dia 6 de março de 1936. Formou-
se na Universidade Federal do Paraná, especializando-se em cirurgia pediátrica. Cooperado da Unimed, 
foi professor da Universidade Federal de Santa Catarina, onde percorreu uma extensa carreira universi-
tária. Participou ativamente da política associativa médica, sendo presidente da Associação Catarinense 
de Medicina e, nessa condição, fundou, em 1971, a Unimed em Florianópolis, mobilizando, para isso, o 
corpo de associados da entidade. Foi fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica. 
É membro titular da Academia Catarinense de Medicina – cadeira número 19. Atualmente é diretor de 
Relações Internacionais da Associação Médica Brasileira e consultor universitário na área de saúde.

Nestor Biscardi nasceu em São Paulo, capital, no dia 17 de dezembro de 1929. Especialista em Urologia, 
formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, iniciando-se no serviço público como 
médico urologista no extinto Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários (IAPC) e médico do 
Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Estivadores e Transportes de Cargas (Iaptec). Foi secretário do 
Sindicato dos Médicos de Santos e, com o doutor Edmundo Castilho, então presidente do órgão, iniciou 
um movimento para que o paciente pudesse escolher livremente o seu médico. A cooperativa foi a forma 
ideal. Em 18 de dezembro de 1967, secretariou a assembléia que constituiu a primeira cooperativa médica 
de Santos (Unimed Santos). Lá, foi superintendente de 1967 a 1994, além de ocupar a superintendência 
da Unicred do Brasil entre 1994 e 1998 e presidir a singular santista entre 1998 e 2006. Assumiu a superin-
tendência da Federação São Paulo na gestão de Jeber Juabre e sua vice-presidência na gestão de Oswaldo 
Akamine. Ainda atuou como vogal na Unimed do Brasil em uma das diretorias de Edmundo Castilho. 
Também respondeu pela presidência da Federação Intrafederativa Sudeste do Estado de São Paulo de 1998 
a 2007. Atualmente é vogal da diretoria da Federação São Paulo. 

Nilson Luiz May nasceu em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, no dia 15 de maio de 1940. For-
mou-se na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1963, especializando-se na área de Cirurgia 
do Aparelho Digestivo. Fundou a Unimed Vale do Taquari em 1971, uma das primeiras do Estado, e foi 
seu presidente no período de 1981 a 1988. Fruto de seu trabalho naquela Unimed, elegeu-se presidente da 
Federação das Unimeds do Rio Grande do Sul, cargo que ocupa até hoje. Autor de vários livros e artigos, 
defende enfaticamente o cooperativismo.

Nívio Braz de Lima nasceu em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, no dia 3 de fevereiro de 1928. Médico 
pediatra, Nívio começou a trabalhar na Caixa de Aposentadoria e Pensões como médico substituto, em 
1953. Durante a década de 1960, exerceu o cargo de coordenador regional do IAPC (antigo INPS). Foi um 
dos fundadores e diretor do Hospital São Tarcísio, em Belo Horizonte. Também ajudou a fundar a Unimed, 
onde exerceu o cargo de presidente da Federação das Unimeds de Minas Gerais por 12 anos. Contribuiu 
para a fundação de 57 cooperativas Unimeds, Unicreds, Usimeds e Uniminas em todo o Estado. Proferindo 
palestras aos médicos das Unimeds do interior sobre cooperativismo, Nívio foi um dos responsáveis por 
estimular a criação de um centro de estudos sobre o tema, decorrendo daí a fundação do Centro de Estudos 
da Unimed (CEU), considerado por ele sua principal realização na cooperativa.
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Orestes Barrozo Medeiros Pullin nasceu em Londrina, Paraná, no dia 27 de junho de 1953. Cirur-
gião do aparelho digestivo, graduou-se pela Universidade Estadual de Londrina. Trabalhou com terapia 
intensiva e auxiliou na criação das primeiras unidades de terapia naquela cidade. Em 1980, ingressou 
na Unimed Londrina, participando do quadro diretivo da singular de 1989 a 1998. Foi pioneiro na im-
plantação de sistemas da qualidade baseados nas normas ISO 9000. Trabalhou ativamente na área de 
Tecnologia da Informação, cumprindo um importante papel no aprimoramento do parque tecnológico no 
Estado paranaense. Atualmente é o presidente da Federação das Unimeds do Estado do Paraná.

Paulo Roberto de Almeida Insfran nasceu em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, no dia 19 de 
dezembro de 1955. Especializou-se em Ginecologia Obstetrícia e é pós-graduado em Medicina do Trabalho. 
Recém-formado trabalhou em postos de saúde. Foi presidente da Associação Médica do Mato Grosso do 
Sul, sendo responsável pela implantação da tabela de honorários médicos. Ingressou na Unimed como 
cooperado. Participou do Conselho Regional de Medicina daquele Estado como conselheiro e foi presidente 
da Comissão de Títulos de Especialistas do referido conselho. Em 1996 recebeu convite para ajudar a co-
locar em funcionamento a federação no Mato Grosso do Sul, que só existia no papel. Permaneceu por dois 
mandatos. Em 2002, foi eleito presidente da Confederação das Unimeds do Centro-Oeste e Tocantins, onde 
atualmente exerce o segundo mandato.

Raimundo Vianna de Macedo nasceu em Várzea Alegre, Ceará, no dia 17 de setembro de 1946. 
Formou-se pela Universidade Federal da Paraíba. Cooperado da Unimed desde 1976, grande parte de sua 
trajetória profissional se deu na Santa Casa de Santos, na qual exerce a medicina atualmente. Foi secre-
tário interino da Saúde, em 1997, da prefeitura do Guarujá. Desde 2006, preside a Unimed Santos, onde 
exerceu os cargos de diretor de Atendimento e vice-presidente.

Robertson D’Agnoluzzo nasceu no interior do Paraná, no dia 29 de agosto de 1950. É pediatra, for-
mado pela PUC-Paraná. Fez residência e ocupou diversos cargos de direção no Hospital Pequeno Príncipe, 
do qual está, hoje, licenciado. Também foi professor-adjunto de Pediatria da PUC-Paraná. Associa-se à 
Unimed Curitiba em 1983 e, em 2002, é eleito seu presidente com a proposta de profissionalização admi-
nistrativa. Atualmente é diretor-secretário da Unimed Curitiba e presidente da Unimed Participações.

Ronaldo Paes Barreto nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 26 de maio de 1948. Formado pela 
Faculdade de Ciências Médicas de Recife, fez especialização em cirurgia geral no Hospital Souza Aguiar, 
no Rio de Janeiro. Após a residência em Recife, participou ativamente  como representante do Sindicato 
junto à Federação Nacional dos Médicos. Em Recife, trabalhou na Prefeitura e no Ministério da Saúde. 
Ingressou na Unimed Recife como cooperado e fundou quatro cooperativas no Estado. Atualmente, é presi-
dente pelo segundo mandato da Singular de Guararapes e presidente da Federação das Unimeds do Estado 
de Pernambuco. Trabalhou, após formado, no Hospital Barão de Lucena e depois no Hospital Agamenon 
Magalhães, onde foi preceptor e coordenador de residência médica na especialidade Cirurgia Geral.
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Sizenando da Silva Campos Júnior nasceu em Goiânia, Goiás, no dia 5 de fevereiro de 1960. Espe-
cialista em Neurologia e Neurocirurgia, é professor da cadeira de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Goiás. É chefe do serviço de neurocirurgia do Instituto de Ortopedia de Goiânia 
e pós-graduado em Gestão de Cooperativas pela Universidade Católica de Goiás, além de membro efetivo 
do Conselho Regional de Medicina de Goiás por 15 anos. Em 1992, torna-se cooperado da Unimed Goiânia. 
Assume, em 1996, a diretoria de Marketing da cooperativa, onde responde, posteriormente, por outros cargos 
executivos, como de diretor de Mercado e diretor Administrativo, até assumir, em 2002, o posto de presidente. 
Também exerce atualmente a função de diretor de Desenvolvimento Regional da Unimed do Brasil. 

Thyrson Loureiro de Almeida (in memoriam) nasceu em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, no dia 
14 de fevereiro de 1935. Formou-se pela Escola Paulista de Medicina em 1959. Iniciou sua carreira como 
cirurgião no Hospital das Clínicas, na capital paulistana. Foi convidado pelo Conselho da Faculdade de 
Medicina para ser diretor-executivo do Hospital. Já consagrado na profissão, almejou a presidência da 
Unimed Paulistana desde a época em que ingressou na cooperativa, em 1977. Cerca de um ano depois, 
assumiu a presidência pela primeira vez, ocupando a posição até 2007. Participou da diretoria da Unimed 
do Brasil como diretor Financeiro de 2005 a 2007.  

Valdmário Rodrigues Júnior nasceu em Douradoquara, Minas Gerais, no dia 4 de julho de 1962. 
Ginecologista e obstetra, formou-se pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 1986. Foi diretor 
clínico da maternidade Cândido Mariano por dois mandatos. Cooperado da Unimed desde 1987, possui 
MBA em Gestão de Cooperativa de Saúde.  Foi membro do conselho fiscal da Unimed Campo Grande por 
dois mandatos e da Federação MS. Além disso, ocupou o cargo de primeiro-secretário da Unimed Campo 
Grande. Foi conselheiro fiscal da Unicred Central MS, da Unicred Central MS/Paraná e do Sinacred, e di-
retor Financeiro da Unicred Central MS. Atualmente, é vice-presidente da OCB/MS e preside, desde 2006, 
a Federação das Unimeds de Mato Grosso do Sul.

Wálmore Pereira Siqueira Júnior nasceu em Blumenau, Santa Catarina, no dia 21 de março de 1953. 
Formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, é cardiologista e geriatra, com curso de pós-gradu-
ação no John Hopkins Hospital, em Baltimore, Estados Unidos. Membro do conselho de administração da 
Unimed Blumenau na gestão 1986–1990, foi presidente entre 1990 e 1998, ajudando a criar a Unicred e a 
Usimed. Vice-presidente da Federação de Santa Catarina, Wálmore ajudou a consolidar a marca Unimed 
no Estado. Desde 2006, exerce a função de vice-presidente da Unicred de Blumenau.
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