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Decorridos 150 anos desde a criação da primeira cooperativa já existem cerca de 800 mil 

em todo o mundo e representam a possibilidade de uma nova estrutura dentro do anseio que o 

espírito humano persegue. As possibilidades destas idéias são ilimitadas e podem tornar-se 

fundamentais para a transformação das relações de trabalho e melhoria da qualidade de vida 

minimizando assim este anseio generalizado. Segundo Morato & outros (2000),para tornar-se 

realidade, é necessário formação, educação, empenho e principalmente uma abertura por parte das  

instituições “cooperativas” para  perceber que o fator educacional é peça fundamental para esta 

transformação, é necessário tornar eficaz, e quem sabe, promover e incentivar o amor entre 

cooperado e cooperativa, e para que isto aconteça há de se ter uma nova consciência, uma nova 

maneira de enxergar os nossos anseios, e só com muito conhecimento, que vem através da 

formação educacional, é que haverá um novo relacionamento, entre cooperado e cooperativa, pois a 

educação transforma o pensamento, e não impõe dogmas ou práticas absurdas, no dia a dia de um 

cooperado que está mais acostumado a competir,e não a cooperar. 

As origens históricas do cooperativismo são tão antigas como as da luta pela 

sobrevivência. Segundo Charles Gide, a origem da cooperação está na própria humanidade no seu 

modo de ser, de viver e de agir diante das necessidades que permeia a vida. Tiveram influência 

direta ou indiretamente, na origem do cooperativismo, pessoas que, inconformadas com a 

sociedade em que viviam, aspiravam organizar uma sociedade ideal, onde reinasse a justiça, a paz, 

a ordem e a felicidade, eliminando as diferenças econômicas e implantando o bem-estar coletivo. 

Assim podem ser citadas as obras: "A República" de Platão, a "Utopia" de Tomas Morus (1470 –

1535), a "Cidade do Sol", de Tomás Campanella (1568 –1639) e "A Nova Atlântida", de Francisco 

Bacon (1561 –1626).  

Há, também, os precursores do Cooperativismo. Citamos alguns: Hohn Bellers (1654 –

1725). Nascido na Inglaterra, tentou organizar cooperativas de trabalho, para terminar com o lucro 

e as indústrias inúteis. Charles Fourier (1772 –1837). Foi o idealizador das cooperativas integrais 

de produção, criando comunidades onde os cooperados tinham tudo em comum. Essas 

comunidades eram chamadas de falanstérios. Nasceu na França. Robert Owen (1771 –1858). 

Nascido na Inglaterra, é considerado o pai do Cooperativismo, pois dedicou a sua vida e investiu os 

seus bens para criar uma forma de substituir a competição e a ganância, pela cooperação. William 

King (1786 –1865). Também inglês e amigo de Robert Owen, tornou-se um médico famoso e se 

dedicou ao cooperativismo de consumo. Engajou-se em prol de um sistema cooperativista 

internacional. Felipe Buchez (1796 –1865). Nascido na Bélgica, buscou criar um cooperativismo 

autogestionado, independente do Governo ou da ajuda externa. Na França ele tentou organizar 

"associações operárias de produção". Louis Blanc (1812 –1882). Espanhol, viveu na França e foi 



um grande político. Ele se preocupou com o direito ao trabalho, defendendo a liberdade baseada na 

instrução geral e na formação moral da sociedade. Esses homens prepararam o terreno e lançaram 

as sementes do atual sistema cooperativista. 

Segundo Oliveira (2000) & outros, o espírito da cooperação e da solidariedade sempre 

existiu na alma do homem, às vezes semente tímida, às vezes árvore frondosa. A ajuda mútua é 

encontrada nas diversas relações de trabalho coletivo, em várias épocas da vida aproximando o 

trabalho com o exercício da cooperação e da solidariedade. Dentro da prática médica este espírito é 

condição vital, pelo próprio aspecto humanitário que envolve esta relação de trabalho. 

Através da história dos povos, os homens que são seres destinados a viverem em 

sociedade, sentiram a necessidade da cooperação para melhor  poderem assegurar a sua 

sobrevivência, prover sua prosperidade e conquistar seus objetivos. As origens históricas do 

cooperativismo moderno tem como referência a sociedade inglesa do século XIX. Numa época 

onde o pensamento humano vivia a égide do mecanicismo, onde o paradigma vivido era de um 

mundo comparado com uma máquina, onde encontrava figuras como o filósofo Jonh Locke, 

Descartes, e Newton, nascia o cooperativismo numa época onde o pensamento cartesiano - 

newtoniano apresentava um modelo mecanicista do mundo. O advento da era das máquinas 

modifica profundamente não só o pensamento humano, mas, as  relações de produção e 

conseqüentemente a divisão do trabalho, divisão esta que, norteia o pensamento cartesiano, 

reducionista, que vai permear todas as atividades humanas da época. A economia, que desde a 

idade média era exercida por corporações profissionais, onde o artesão exercia sua atividade em 

casa, passou por uma mudança radical, perdendo seu lugar, e vendo surgir um sistema capitalista de 

produção. Nas relações humanas este efeito é devastador. O mundo deixa de ser um grande 

pensamento e passa a ser uma grande máquina, onde a competição desvairada, a corrida do ouro, 

deixava suas marcas impiedosas nas relações humanas, não perdoando nada.  

Paralelo a este pensamento, a ciência descortinava a teoria da evolução de Charles Darwin 

onde a seleção natural através da sobrevivência dos mais aptos, encontrava apoio nas teses do 

economista Thomas Malthus, para acirrar ainda mais a luta pela sobrevivência através da 

competição. O resplendor do progresso no século XIX não ocultava os graves problemas sociais, 

enfrentados pela sociedade da época, onde a exploração do trabalho e das condições sub humanas 

de vida: com extensas jornadas de trabalho, condições insalubres de trabalho, arregimentação de 

crianças e mulheres  como mão de obra mais barata e má remuneração, fazia parte do cenário 

criado por este mundo maquina competitivo, onde a mecanização da industria era comemorado 

como avanço, mas por outro lado promovia o desemprego em massa, conseqüentemente, a miséria 

e os desajustes sociais. Surgia as primeiras organizações dos trabalhadores: sindicatos, associações 

de operários, cooperativas de ajuda mútua, desencadeando movimentos de reivindicações e 

reclamando mudanças sociais, econômicas e políticas.  



É neste contexto que nasceu a semente do cooperativismo moderno, que hoje enfrenta os 

mesmos problemas frutos hoje do descuido da classe trabalhadora, fruto da inércia das nossas 

cooperativas que se viram ludibriadas com possibilidades capitalistas , corporativistas e não 

cooperativistas. Ao descuidar da formação educacional do cooperado entregou ao tempo um 

precioso instrumento de alavancagem humana, promovendo diminuição na participação que é a 

mola propulsora do cooperativismo. 

O Cooperativismo surgiu há mais de 150 anos atrás, como um instrumento eficaz para a 

organização da sociedade, para a democracia dos investimentos, para a distribuição da renda, para a 

regularização do merc ado, para a geração de empregos e assim produzir a justiça social. O 

Cooperativismo forma, portanto, organizações de Economia Social que, com objetivos baseados na 

solidariedade e na democracia, dá primazia às pessoas e ao trabalho sobre o capital na distribuição 

dos benefícios. 

Para que o Cooperativismo produza tal ação é necessária a educação de todas as pessoas 

envolvidas em suas atividades, através do conhecimento de sua filosofia, da sua missão. 

A base da Doutrina Cooperativista é formada pelos Valores  e Princípios juntos com as 

Idéias Gerais. Os valores têm caráter abrangente e perene no tempo, enquanto os princípios 

interpretam os valores e se adaptam ao tempo e ao lugar, fazendo ponte entre a teoria e a prática 

Cooperativista, transformando idéias em ação. 

Incluem-se entre as idéias gerais do cooperativismo: modificação pacífica e gradativa do 

meio econômico-social, prestação de serviços, substituição da concorrência pela cooperação como 

gerador de negócios, eliminação do salariado, eliminação do lucro, obtenção do “justo preço”, 

transação das cooperativas somente com os cooperados, constituição de um patrimônio cooperativo 

indivisível (propriedade cooperativa). 

Inclui, também, como idéia geral do cooperativismo a definição de cooperativa que a ACI 

formulou em 1995, durante o Congresso Internacional realizado em Manchester: Cooperativa é 

uma associação autônoma de pessoas que se uniram voluntariamente para fazer frente às 

necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais comuns por meio de uma empresa de 

propriedade conjunta e democraticamente controlada. 

Na opinião de estudiosos, de pensadores e doutrinadores, os valores básico do 

cooperativismo são: solidariedade, equidade, justiça social, liberdade e democracia, que não 

coincide exatamente com os dos Congressos da ACI de Tóquio em 1992 e de Manchester em 1995. 

 SOLIDARIEDADE é a base do cooperativismo, pois, empreendimentos em comum 

exigem pessoas solidárias, dispostas a estabelecer vínculos entre si, baseados no apoio mútuo, no 

sentido da recíproco da união e de responsabilidades. 



Solidariedade é o amor comportamento,  amor que sabe compreender, desejar o bem a 

todos (mesmos aos inimigos) e servir a todos. A solidariedade é o amor que a Bíblia Sagrada nos 

mandar ter com todos. 

Quem pratica a solidariedade o faz como um fim e não como um meio. Nada espera 

receber em troca: fama, elogio, cumprimento ou qualquer coisa material. “A mão esquerda não 

deve saber o que direita dá” diz a Bíblia. Esta é forma correta de ser solidário. 

 EQUIDADE é a justiça feita com o coração. 

A Equidade é o valor que está na alma do cooperativismo, pois, não se pode dizer que há 

cooperação se não houver equidade. No cooperativismo deve existir deveres e direitos gerais e 

iguais para todos. No cooperativismo deve existir distribuição proporcional à participação de cada 

cooperado. No cooperativismo cada cooperado deve receber assistência de acordo com suas 

necessidades.  

Certa vez ouvi de um grande pensador que, todos sabiam porque a figura que representa 

Justiça tinha uma venda nos olhos, uma balança em uma das mãos e uma espada na outra. Mas, que 

poucos sabiam porque essa figura que representa a Justiça é a de uma mulher. E ele, então, falou 

que era porque a mulher representava a equidade, porque a mulher julga com o coração, pois, a 

justiça tem que ter misericórdia, a justiça não pode ser dura. 

JUSTIÇA SOCIAL é outro valor do cooperativismo, que preocupa com a promoção das 

pessoas, para levar a estas benefícios econômicos, educacionais, culturais, para que elas tenham 

uma melhor qualidade de vida, com oportunidades de trabalho e de realização pessoal 

O verdadeiro Cooperado é justo. Entendendo que tem as mesmas obrigações que todos os 

outros, sempre desempenhará as funções, as atividades que lhe forem designadas. 

O verdadeiro Cooperado entenderá que o sucesso de sua cooperativa depende da 

participação dele. E deixar que os outros façam suas tarefas é, além de uma deslealdade, uma 

injustiça. 

O Cooperado justo saberá reconhecer, aplaudir e premiar aqueles que mais destacaram e 

mais trabalharam para o sucesso do clube, sem se sentir menosprezado.  

 LIBERDADE é usar a vontade, em oposição aos instintos, aos impulsos, às 

sugestibilidades, e às iniciativas elementares para fazer o que é correto, o que ético. 

Dizia Jean Paul Sartre: “O homem está condenado a ser livre”, significando que ser livre 

não é fazer o que quer e sim o que deve ser feito, pois, tudo o que perseguimos não pode ser 

perseguido senão pelo aspecto do bem. 

Para ser Cooperado tem que ser livre. Ser Livre não é apenas não ser escravo ou não estar 

preso em uma cadeia. É muito mais que isso. A ignorância, os preconceitos, os vícios, as paixões 

são formas de perder a Liberdade. Quanto mais livre for o Cooperado mais perfeito ele será. E a 

perfeição nos aproxima de Deus. 



 DEMOCRACIA é o valor que significa participação em todas as reuniões, o direito de 

opinião, a oportunidade do exercício das funções diretivas, o respeito ao direito das pessoas, ainda 

que divergentes, o direito ao voto. 

Acima de tudo democracia pressupõe a manifestação da vontade coletiva. Democracia e 

voto tem uma ligação íntima, pois, o voto é um instrumento de tomada de decisões e portanto, é o 

meio pelo qual a democracia é posta em prática. 

Existem outros valores importantes na Doutrina Cooperativista. Mas, considero estes a 

quintessência dos valores que direcionam o Cooperativismo. 

Estes valores são abrangentes e perenes no tempo. Eles nunca serão obsoletos. Sempre 

serão atualizados. 

Os princípios do Cooperativismo interpretam os valores e se adaptam ao tempo e ao lugar, 

fazendo ponte entre a teoria e a prática Cooperativista, transformando idéias em ação. 

Os princípios do Cooperativismo tem sua origem no estatuto de Rochdale, sistematizados 

na Escola de Nimes, e chamadas por Charles Gide de “regras de ouro”. 

Os princípios do Cooperativismo são comparados com as cores do arco-íris de cuja união 

resulta a luz branca. Por esta razão o arco-íris foi escolhido como um dos símbolos do 

Cooperativismo; as cores simbolizando os princípios do cooperativismo e a luz branca, somatório 

das cores, configurando a união e a cooperação. 

Como os princípios se adequam ao tempo e ao lugar, eles foram revisto nos Congressos da 

ACI  1966 e 1995. E após o último Congresso os Princípios ficaram assim: 

⇒ Adesão livre e voluntária. Cooperativas são organizações voluntárias, abertas 

a todas as pessoas aptas a usar seus serviços e dispostas a aceitar responsabilidades de sócio, sem 

discriminação social, racial ou religiosa e de gênero. 

⇒ Controle democrático pelos sócios. As cooperativas são organizações 

democraticamente controladas, os quais participam ativamente no estabelecimento de suas políticas 

e tomadas de decisões. Homens e mulheres, eleitos como representantes, são responsáveis para 

com os sócios. Nas cooperativas singulares os sócios têm igualdade de votação (um sócio, um 

voto); as cooperativas de outros graus, também, são organizadas de maneira democrática. 

⇒ Participação econômica dos sócios. Os sócios contribuem de forma eqüitativa 

e controlam democraticamente o capital de suas cooperativas. Parte deste capital é propriedade 

comum das cooperativas. Usualmente, os sócios recebem juros limitados (se houver algum) sobre o 

capital, como condição da sociedade. Os sócios destinam as sobras aos seguintes propósitos: 

desenvolvimento da cooperativas, possibilitando a formação de reservas, parte dessas podendo ser 

indivisíveis, retorno aos sócios na proporção de suas transações com a cooperativa e apoio a 

outras atividades que forem aprovadas pelos sócios. 

⇒ Autonomia e independência. As cooperativas são organizações autônomas 

para ajuda mútua, controladas por seus membros. Entrando em acordo operacional com outras 



entidades, inclusive governamentais, ou recebendo capital de origem externa, elas devem fazê-lo 

em termos que preservem o seu controle democrático pelos sócios e mantenham sua autonomia. 

⇒ Educação, treinamento e formação. As cooperativas proporcionam educação 

e treinamento para sócios, dirigentes eleitos, administradores e funcionários, de modo a contribuir 

efetivamente para o seu desenvolvimento. Eles deverão informar o público em geral, 

particularmente os líderes formadores de opinião, sobre a natureza e os benefícios do cooperação. 

⇒ Cooperação entre cooperativas. As cooperativas atendem seus sócios mais 

efetivamente e fortalecem o movimento cooperativo, trabalhando juntas através de estruturas 

locais, regionais e internacionais. 

⇒ Preocupação com a comunidade. As cooperativas trabalham pelo 

desenvolvimento sustentável de suas comunidades, através de políticas aprovadas por seus 

membros. 

A prática desses princípios que se adaptam ao tempo e ao lugar, em nenhum momento 

mudam os valores do Cooperativismo, que são perenes e não se modificam nem com o tempo nem 

com o lugar. 

 

O Cooperativismo no Brasil 

  

De acordo com Kreutz ( in Morato & outros 2000) o movimento cooperativo começou a 

ser conhecido no Brasil por volta de 1841, quando o imigrante francês Benoit Jules de Mure tentou 

fundar, na localidade de Palmital (pertencente ao município de São Francisco do Sul e hoje ao 

município de Garuva, em Santa Catarina), uma colônia de produção e consumo – falanstério – com 

base nas idéias de seu compatriota Charles Fourier. Em 1847, também o médico  francês Jean 

Maurice Faivre, sob inspiração de Fourier, fundou nos Paraná a Colônia Tereza Cristina. 

 No decorrer do século XIX, com a chegada de imigrantes alemães e italianos, essas 

iniciativas foram mais frequentes. Muitas das comunidades que se formaram no território nacional, 

em especial no Sul do país, tentaram resolver seus problemas de consumo, crédito, produção e 

educação, criando organizações comunitárias, aos moldes das que conheceram em suas pátrias de 

origem. 

 Além das iniciativas já citadas, pode-se mencionar ainda as de Rio dos Cedros-Santa 

Catarina e Ouro Preto-Minas Gerais (1889), Limeira-São Paulo (1891) e Camaragibe-Pernanbuco 

(1894). Já no século XX, em 1902, o jesuíta suíço Pe. Theodor Amstadt motivou os colonos de 

origem alemã a fundarem, em Vila Imperial, hoje Nova Petrópolis -Rio Grande do Sul, uma 

cooperativa de crédito rural. Em 1908, descendentes e imigrantes italianos, radicados no sul de 

Santa Catarina, fundaram a Cooperativa Agrícola de Rio Maior, Cooperprima, no município de 

Urussunga. 



 Nas décadas de 50 e 60, principalmente, o cooperativismo teve relativa expansão no 

Brasil, destacando-se o cooperativismo agropecuário. Atualmente com mais de 5.100 cooperativas, 

o cooperativismo atua nos mais variados setores da economia, estendendo-se a diversos segmentos 

da sociedade brasileira, com relativa expressão de crescimento, no setor urbano. 

 Segundo dados da OCB, em 1999, houve, no Brasil, um crescimento, em relação ao ano 

anterior, de 10,78% no número de Cooperativas em atividade, o que significa que estavam 

registradas 5.652 Cooperativas. Esta evolução deve-se principalmente aos ramos de trabalho e 

saúde que tiveram um crescimento de 24,5% e 19,3%, respectivamente. Em contrapartida, o ramo 

de consumo encolheu 2%, passando de 193 para 191 cooperativas.  

O crescimento de cooperativas é explicado pela política econômica austera do governo 

federal, que elevou o índice de desemprego no país. Com isso, a implantação de cooperativas é a 

solução para crise do desemprego. É o que se observa principalmente no ramo de trabalho, que teve 

um crescimento vertiginoso nos últimos três anos de 62%, passando de 1.025 para 1.661 

cooperativas. 

Mesmo nas verdadeiras Cooperativas, percebe-se que a grande maioria dos seus sócios 

desconhece a filosofia do cooperativismo e participa dele, apenas, pensando em tirar proveito 

próprio.  

O Cooperativismo apesar de não se propor a ser uma escola de formação moral nem 

intelectual, ele o é. Mas, nunca, uma escola de reeducação. Assim espera-se que todos que 

desejarem nele se afiliar, já devem trazer dentro de si uma identidade e uma sintonia com os 

Valores e os Princípios do Cooperativismo. E ao se filiarem, devem  conhecer sua Doutrina. E para 

isso, é necessário que os Dirigentes promovam atividades  educativas para cada candidato e que 

façam a reciclagem de todos os cooperados, constantemente, em forma de uma educação 

continuada. 

Os Dirigentes Cooperantes devem colocar em suas metas a educação continuada dos 

cooperados, com o objetivo de inspirar, despertar e motivar o poder que cada um possui, para que 

todas as cooperativas possam, realmente, funcionar dentro da Doutrina Cooperativista e atingir os 

seus objetivos, principalmente de modificar pacífica e gradativamente o meio econômico-social, a 

prestação de serviços, de substituir a concorrência pela cooperação como motor dos negócios, de 

eliminar o assalariado, de eliminar o lucro e de fazer as cooperativas operarem apenas com os 

cooperados. 

A ACI, no Congresso de 1992, recomendou que se desenvolvessem dois tipos de 

princípios – os princípios cooperativos básicos: 1. as cooperativas são organizações que 

desenvolvem atividades econômicas para satisfazer as necessidades econômicas de seus membros, 

2. as cooperativas fomentam a democracia participativa, 3. as cooperativas fomentam o 

desenvolvimento social de seus membros, 4. as cooperativas fomentam a responsabilidade social de 



seus membros, 5. as cooperativas fomentam a cooperação nacional e internacional; e as práticas 

cooperativas básicas, que devem ser referidas às diferentes classes de cooperativas e formuladas 

tendo em conta suas especificidades - com a idéia de que os princípios cooperativos básicos tenham 

caráter mais permanente que as práticas das cooperativas e de que as práticas cooperativas básicas 

mantenham sua importância na sociedade. 

Estas recomendações devem ser seguidas por todo o sistema cooperativo por meio de uma 

educação continuada, não só aos seus cooperados como a toda a população em geral.   

 A presente obra é o resultado de um trabalho árduo de todos os professores e alunos  do 

Curso de  Especialização em Gestão de Cooperativas de Saúde realizado em convênio com a 

Universidade Católica de Goiás e a Organização  das Cooperativas de Goiás no período de 1999 a 

2000. Cada  trabalho aqui apresentado tem como base  uma monografia  aprovada no referido 

curso.  

A possibilidade de se publicar  os referidos trabalhos em forma de livro partiu do desejo 

de compartilhar com a comunidade maior  as pesquisas, discussões teóricas e projetos  

desenvolvidos durante o curso, tendo em vista  sua  boa qualidade  acadêmica e, principalmente sua 

aplicabilidade na prática cotidiana das cooperativas. Com isso, alcança um objetivo secundário de  

auxiliar no fortalecimento do cooperativismo no Brasil.  

A publicação é uma iniciativa conjunta da Organização das Cooperativas de Goiás, da 

Federação das Cooperativas  do Centro -oeste, da Unimed, Unicred, com o apoio da Universidade 

Católica de Goiás. 

É importante ressaltar que os resultados alcançados pela primeira turma foram tão 

satisfatórios, que já  estão em andamento mais duas turmas, colocando em  prática as 

recomendações da ACI (Aliança Cooperativa Internacional) acima  citadas. 

 O livro está dividido em três partes. A primeira parte  é formada por quatro artigos que 

apresentam dados de caráter   diagnóstico da  situação das cooperativas de trabalho médico no 

Centro-Oeste do Brasil . O primeiro  capítulo discute as representações sociais dos dirigentes de 

cooperativas  no que se refere a liderança, trabalho de grupo e gestão de pessoas.  É o resultado de 

uma pesquisa realizada nas referidas cooperativas . O segundo capítulo  apresenta o  resultado de 

outra pesquisa que abordou a satisfação dos clientes atendidos pela Unimed, e que aponta para a 

necessidade de se desenvolver um planejamento de marketing , com o objetivo de melhorar o 

atendimento aos clientes Unimed. No terceiro capítulo, apresenta-se o resultado de mais uma 

pesquisa   que enfocou a avaliação estratégica na formação educacional. O fator educacional é tão 

importante , que é o tema da segunda parte do livro. No quarto capítulo a comunicação  surge como 

um fator de integração entre as cooperativas, também é resultado de pesquisa e apresenta ainda um 

projeto que visa uma melhor integração . O tema é tão importante que se liga à terceira parte do 

livro, onde são apresentados vários projetos viáveis para implementação nas cooperativas. 



Como já foi comentado anteriormente, a educação é um assunto tão importante que 

houveram vários trabalhos que  discutiram diferentes nuances de seu processo. Seguindo a 

orientação da ACI, e considerando os trabalhos apresentado, mereceu  ser o tema da segunda parte 

do livro, que é composta por mais quatro capítulos. O quinto capítulo constitui-se de um artigo 

teórico que discute a educação cooperativista, sua importância e especificidades. O sexto capítulo   

trata do recrutamento e seleção de pessoas para as cooperativas educacionais, demonstrando alguns 

fatores que deveriam ser considerados nesse processo seletivo e, no entanto, algumas vezes são 

negligenciados. O sétimo capítulo apresenta  um projeto de formação de dirigentes cooperativistas 

e também discute a importância de se desenvolver atividades de treinamento na área de qualidade, 

que é o  tema discutido teoricamente no oitavo capítulo. 

Na terceira parte do livro , formada por cinco capítulos, o ponto de convergência é a 

apresentação de projetos a serem implementados nas cooperativas, com o objetivo de otimizar sua 

estrutura, processos,  controle e resultados. O  nono capítulo   trata da importância da dinamização  

do intercâmbio entre as singulares, tema que possibilita o fortalecimento da rede Unimed. No 

décimo capítulo é apresentado um modelo de gestão estratégica de custos, e no décimo primeiro 

discorre-se sobre a utilização racional de exames como uma forma de controlar e acompanhar os 

custos desses procedimentos e redistribuir custos e benefícios de forma eqüitativa entre os 

cooperantes. O décimo segundo capítulo discute e apresenta a proposta de implantação de 

farmácias nas cooperativas e o décimo terceiro capítulo apresenta o resultado de uma pesquisa 

desenvolvida com o objetivo de discutir  o tema cooperativismo e responsabilidade social, 

demonstrando que o número de trabalhos desenvolvidos pela rede ainda é muito pequeno, 

considerando as possibilidades de ação de cooperativas de saúde em um país onde a população 

carente é predominante. 

Para finalizar, gostaríamos de desejar que o leitor faça bom proveito da leitura desse livro, 

e quem sabe, este seja o primeiro de uma coleção que aborde especificamente o cooperativismo no 

Brasil. 

   Kátia Barbosa Macedo 

   José Abel Ximenes  

Goiânia, março de 2001. 

 


