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RESUMO
O cooperativismo surgiu como sistema eficaz que forma organizações de economia
social que, com objetivos baseados na solidariedade e na democracia, dão primazia às
pessoas e ao trabalho sobre o capital na distribuição dos benefícios e resultados
econômicos alcançados. 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. A ONU definiu 2012 como o “Ano Internacional das
Cooperativas” reconhecendo o seu potencial na sociedade e na economia mundial.
Atualmente as cooperativas somam mais de um milhão de membros, gerando mais de
cem milhões de empregos no mundo. As cooperativas estão divididas em 13 ramos,
dentre os quais se destacam as cooperativas de crédito e de trabalho. As Cooperativas de
Crédito retém os recursos financeiros na sua área de atuação, em benefício dos
associados e da comunidade. Em função da sua natureza cooperativa, da organização
em sistema e da forma como atuam no mercado, as Cooperativas de Crédito agregam
renda para os seus cooperados e, indiretamente, para a comunidade. O sistema Unicred
é composto por 01 Confederação (Unicred do Brasil), 08 Centrais, 97 Singulares, 420
Postos de Atendimentos ao Cooperado e 270.167 associados em todo Brasil. A Unicred
Centro Norte Goiano conta com 09 PAC e 5.540 associados, gerando 70 empregos
diretos. Todos os produtos das instituições financeiras convencionais são oferecidos
pela Unicred, com a vantagem de o cooperado ter a participação na distribuição das
sobras. O sistema Unimed do Brasil conta atualmente com 367 cooperativas abrangendo
83% do território nacional, com mais de 106 mil médicos cooperados, formando o
maior sistema cooperativo de trabalho médico no mundo.
Palavras-chave: Cooperativas; Cooperativismo; Organizações de economia.
Metodologia: Mesa redonda
Convidados:
Sr. Vanderley Cesário de Lima, Superintendente Unicred Centro Norte Goiano
Sra. Tânia Ramos, Gerente Comercial Unicred Centro Norte Goiano
Sr. Vicente de Paulo Reis, Gerente Geral Unimed Anápolis
Mediadora: Profa. Esp. Thais Regina de Abreu Pereira Perdigão – Faculdade Católica
de Anápolis
_____________________________
1

Administradora de Empresas e Professora da Faculdade Católica de Anápolis

Principais Questões Discutidas:

1. Quais os aspectos que efetivamente diferenciam as cooperativas das empresas
mercantilistas?

2. Como os princípios e valores do cooperativismo são praticados no dia a dia das
cooperativas (Unicred Centro Norte Goiano e Unimed Anápolis)?

3. Em relação à responsabilidade social e sustentabilidade, como é a atuação da
Unicred Centro Norte Goiano e Unimed Anápolis?

4. Como as cooperativas Unicred centro Norte Goiano e Unimed Anápolis
desenvolvem suas políticas e ações de Recursos Humanos?

