
Sumário Executivo / Destaques 
Por que esta pesquisa? 
O que é importante sobre a contratação de cooperativas e mutualidades no sector saúde e na assistência social? Como é 
que estas organizações ajudam a melhorar o acesso aos cuidados da saúde? Como estas são inovadoras? 

Como a pesquisa foi realizada? 
A pesquisa global foi realizada por uma equipe internacional de pesquisadores que iniciou em fevereiro até agosto de 
2014.  Entrevistou 59 países a partir das cinco grandes regiões do mundo. 

Principais dados da pesquisa 
• Número total de pessoas em todo o mundo utilizando os serviços de cooperativas e mutualidades envolvidos no 

sector saúde: 81.000.081, 00. 
• Número total de cooperativas e mutualidades envolvido em atividade de saúde: 4.961. 
• Número de países com cooperativas e mutualidades que possuem e / ou prestam serviços tais como clínicas,  

centros médicos e hospitais: 43 
• Número de cooperativas de assistência social em todo o mundo: 14.806 
• O modelo cooperativo é aplicado no setor de farmácia em todos os níveis e em todo o mundo: farmácias, 

atacadistas, drogarias produtores (laboratórios). 
• Nos países em desenvolvimento, planos de saúde das cooperativas e mutualidades, frequentemente, é a única 

opção accessível para milhões de pessoas. 

Inovação 
• Cooperativas prestadoras de serviço de saúde fornece alta qualidade, serviços eficientes para o sistema de 

segurança social de Costa Rica. 
• Serviços contínuos em cuidados por diversos tipos de cooperativa na Itália 
• A rede Foundation Espriu na Espanha tem parecerias com os hospitais em colaboração com o governo. Isto gerou 

economia para o Sistema Nacional de Saúde e deu maior satisfação entre os usuários. 
• As cooperativas oferecem opções de plataformas inovadoras em Prontuários eletrônicos de usuários na Finlândia. 
• Mutualidades prestam serviços em cuidados à saúde aos povos indígenas no Paraguai. 
• Cooperativa de Saúde da Mulher tornou-se um modelo de conscientização da comunidade, devido à sua prestação 

de serviços em saúde de fácil acesso e de maneira económica na vila Tikathali em Nepal. 
• Graças a uma parceria frutífera com um Centro Regional de Saúde Pública e do escritório municipal de habitação, 

a cooperativa de assistência domiciliar em Canadá, fornece serviços gerais a sete lares para idosos e seis casas para 
deficientes. 

Principais atores  
• UNIMED (Brasil) reúne 352 médicos cooperados que representam 110 mil médicos e prestam serviços a mais de 

20 milhões de pessoas. 
• Na Itália, 10.836 das cooperativas operam no setor social, principalmente na assistência social e serviços 

individuais. 
• NOWEDA é uma cooperativa de farmácias no varejo. Tem 16 pontos de venda na Alemanha e 01 no Luxemburgo 

e conta com 8.600 farmácias no quadro societário. Está entre as 150 maiores empresas da Alemanha. 
• Cerca de 90% dos ruandeses têm um plano de saúde com a Organização Mutual de Saúde.  
• ACHMEA (Holanda) proporciona saúde e outros seguros para aproximadamente, a metade de todas as famílias 

holandesas e, também, atua em sete outros países europeus, bem como, na Austrália.  
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