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RESUMEN 

 
O fortalecimento das cooperativas para que se tornem líderes em 
sustentabilidade, em todos os aspectos, passa pelo acesso das 
cooperativas a capital, porém com preocupação da manutenção de sua 
isonomia, do controle empresarial, bem como da governabilidade da 
empresa. 
 O artigo retrata a experiência de criação de sociedade anônima 
coligada à cooperativa, relatando suas vantagens e desvantagens, bem 
como um breve relato sobre os procedimentos para a criação da 
mesma. 
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 Formação de Empresa de Ações de Capital Fechado 

 

Adriano Leite Soares1 

 

INTRODUÇÃO 

O Plano da Década Cooperativa propõe ações para o fortalecimento das cooperativas a fim 

de que as mesmas se tornarem empresas líderes em sustentabilidade econômica, social e 

ambiental, de forma que, com o respaldo das instituições e da população em geral, as 

cooperativas sejam o pilar fundamental para mitigar a desigualdade social. 

 Com relação ao tema de Capital, o objetivo principal do Plano da Década Cooperativa é 

fazer com que as cooperativas possam obter capital de forma responsável e sustentável, ao 

mesmo tempo que garanta isonomia, controle empresarial e governabilidade da empresa pelos 

cooperados. 

As cooperativas, mesmo sendo empresas que primariamente não teria necessidade de 

capital, pela própria essência cooperativista, necessita, por necessidade de concorrência de 

mercado, ou de legislação própria específica de alguns dos setores de atuação da economia, de 

terem acesso a recursos financeiros, ou neste caso, mãos propriamente dito à capital, a fim de que 

possa sustentar o crescimento e desenvolvimento de suas atividades econômicas. 

Uma das opções identificadas pela ACI-Américas para a administração do capital das 

cooperativas é a criação de empresas corporativas subsidiárias. 

O cooperativismos no Brasil é regido pela Lei Federal 5.764/71, e no caso das cooperativas 

do setor de saúde, no Brasil, são regidas também pela Lei 9656/98, que criou a Saúde Suplementar 

no Brasil. Nenhuma dessas leis impedem a criação de empresas subsidiárias, quer sejam elas 

coligadas a estas, ou controladas por estas. 

No Brasil, a legislação societária permite a criação de alguns tipos de empresas, sendo que 

a Lei 6404/76, e suas alterações, doutrinam a criação das empresas de ações (Sociedade Anônima 

– SA), a qual melhor se adapta as empresas com uma quantidade de sócios elevada, como é o 

padrão de nossas cooperativas. 

Nas cooperativas de trabalho, como é o caso desta cooperativa de saúde, a remuneração 

dos cooperados é diretamente proporcional ao seu trabalho com a cooperativa. Neste caso, no 

início de sua vida laborativa, o médico tem grande força de trabalho, o qual permite que o mesmo 

tenha uma produção suficiente para seu sustento nas suas necessidades diárias. Com o passar dos 
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anos, e próximo a sua aposentadoria, o cooperado deixa de ter tanta força de trabalho, e com isto 

passaria a ter uma remuneração menor, que poderá ou não ser suficiente as suas necessidades. 

Neste artigo, apresentamos um “case” de uma cooperativa do ramo de saúde localizada 

na região da Grande São Paulo, que criou uma empresa coligada a ela, para a administração e 

acumulação de capital, tanto à cooperativa, quanto para seus associados, a fim de que pudesse ser 

uma forma de previdência para os mesmo. 

 

DEFINIÇÃO DAS REGRAS SOCIETÁRIAS 

A discussão da criação da Sociedade Anônima (SA) foi realizada por meio de reuniões com 

a participação de maioria dos cooperados, Foram ao todo 10 (dez) reuniões com os associados, 

onde houve a participação de mais de 75% de todos os cooperados. Vale ressaltar que todos os 

cooperados foram convidados a participarem de todas as reuniões, que eram realizadas em datas 

pré-estabelecidas. 

Nestas reuniões foram delineadas as premissas básicas da formação da empresa, e o 

escopo que a futura empresa deveria seguir, bem como, qual seria o seu relacionamento 

empresarial com o cooperativa e seus cooperados. 

A convocação dos cooperados para participação nas reuniões, bem como a forma de 

apresentação e discussão das regras societárias fez com que ao final do processo, 190 cooperados 

fizeram propostas de adesão a nova empresa, representando um percentual de 79,17% de todos 

os cooperados da cooperativa de saúde. Sem levarmos em consideração que na Assembleia Geral 

Extraordinária, na cooperativa de saúde, da cessão do capital a sociedade anônima, houve 

aprovação por unanimidade, com presença de 50% dos cooperados. 

A Sociedade Anônima teve como objetivo a execução dos atos acessórios auxiliares na 

prestação de serviços de assistência à saúde. Desta forma, a empresa passaria a ser responsável 

pela operacionalização de todos os Centros Diagnósticos, Hospitais, Centros Clínico e Pronto 

Atendimentos existentes ou futuros, a serem criados e construídos pela Sociedade Anônima. Os 

recursos próprios atuais foram repassados da Cooperativa, em nome de seus cooperados. 

Isto fará com que haja uma demanda pé estabelecida aos recursos médicos hospitalares, 

bem como a possibilidade da venda desses serviços à população em geral, bem como, a outras 

empresas de saúde, que não concorram diretamente com a cooperativa de saúde, bem como a 

fixação do percentual de desconto que a cooperativa de saúde terá na utilização dos serviços dos 

recursos da empresa ora criada. Fixou-se em 20%, o percentual de desconto dos serviços 

prestados a cooperativa de saúde em relação a menor tabela cobrada das outras empresas de 

saúde. 

A venda dos serviços à população e a outras empresas de saúde fará com que grande 

parte dos custos fixos dos recursos sejam arcados por essas receitas, e como isto a própria 
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cooperativa de saúde terá um custo menor, bem como haverá rentabilidade e lucratividade da 

sociedade anônima. 

Os médicos cooperados serão donos de 80% do capital da nova empresa, e a cooperativa 

de saúde será proprietária de 20% do total das ações, sendo que foram estipuladas regras 

especiais de relacionamento, como por exemplo, obrigatoriedade de indicação pela cooperativa 

de um dos membros do Conselho de Administração da Sociedade Anônima. Nenhum dos sócios 

pertencentes ao grupo de cooperados da cooperativa de saúde poderão ser donos de 3% do 

percentual total de ações. 

Serão sócios da empresa recém criada somente os médicos cooperados da cooperativa de 

saúde e a própria cooperativa de saúde, podendo permanecer como associados da sociedade 

anônima somente os médicos ativos e os aposentados da cooperativa. Desta forma, haverá 

exclusão automática do sócio da empresa, prevista no estatuto da sociedade anônima, por 

vontade própria, por morte, exclusão ou demissão da cooperativa de saúde, a qual ele está ligada. 

As sociedades anônimas, no Brasil, podem ser de capital aberto, ou de capital fechado, 

conforme determinado na Lei 6404/76. A opção para a formação de uma sociedade anônima de 

capital fechado foi devida a premissa de manutenção do controle acionário e empresarial nas 

mãos das mesmas pessoas que detêm o controle empresarial da cooperativa que lhe deu origem. 

A manutenção da cooperativa de saúde com 20% do capital da sociedade anônima, não somente 

permite a mesma, o acúmulo de capital com os resultados da empresa criada, bem como regalias 

na administração da referida empresa, de acordo com a legislação vigente. 

As ações teriam valor de face de um real, e como dito anteriormente, a cooperativa de 

saúde integraliza suas cotas capitais com os bens que hoje compõe os seus recursos próprios, e 

integraliza em nome dos seus cooperados, por meio da redução da cota capital dos mesmos na 

cooperativa de saúde. 

A fim de que possa ser viabilizado o crescimento da cooperativa de saúde, e o aumento do 

número de cooperados ao longo dos anos, os sócios da sociedade anônima cedem 25% do direito 

individual de preferência para futuro aumento de capital, em nome dos novos cooperados que 

ingressaram na cooperativa de saúde desde o último aumento de capital na sociedade anônima. 

Caso não haja nenhum novo associado a ingressar na sociedade anônima, os direitos de 

preferência voltam aos seus sócios, na proporção do número de ações que possuírem no 

momento de subscrição do aumento de capital. Fixou-se em 30 dias o tempo de espera para 

opção dos novos cooperados de adquirem ações da nova empresa. 

Ao abrir mão do direito de preferência dos sócios da sociedade anônima, o sócio permite 

que os novos cooperados da cooperativa de saúde possam ser também donos da empresa, e com 

isto, não haja uma dissociação quem são sócios da cooperativa de saúde, e quem são os donos da 

empresa. 
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No momento de sua saída da sociedade anônima, mesmo que seja por exclusão, demissão 

ou morte, haverá a obrigatoriedade de venda de seu montante de ações à tesouraria, no valor de 

mercado pré-estabelecido na mais recente reavaliação econômico financeiras da empresa. 

A proibição da permanência como sócio da empresa de médicos que tenham deixados de 

serem cooperados da cooperativa de saúde teve o objetivo de que, na sua grande maioria, os 

donos de uma empresas sejam os donos da outra. 

O sócio da empresa vende suas ações à tesouraria, que redistribui para todos os sócios 

proporcionalmente ao percentual de participação de cada um, pelo valor de mercado especificado 

acima, sendo proibida a venda ao mercado externo, ou diretamente a um determinado sócio. O 

valor devido deverá ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, com correção pelo 

índice inflacionário oficial do país. Caso haja saída de sócios que impliquem em uma saída de 

capital social da empresa, maior ou igual a 5% (cinco), em um prazo de 24 (vinte e quatro) meses, 

também corrigidos pelo índice inflacionário. Este procedimento evitará a concentração de capital 

nas mãos de um só dono, ou de um grupo pequenos de cooperados. 

Para o cálculo do valor das ações, serão realizadas reavaliações periódicas, a cada 2 (dois) 

anos, sendo considerado, como valor empresarial, o valor de seus ativos imobilizados, acrescido 

pelo valor descontado do fluxo de caixa anual, com uma taxa de atratividade de duas vezes a taxa 

básica de juros da economia do Brasil, por um período de retorno de 8 (oito) anos. Esta 

reavaliação periódica teve como finalidade a manutenção, a preço de mercado, dos valores dos 

ativos da empresa criada, a fim de que não sejam prejudicadas, as pessoas de se demitiram da 

cooperativa, os familiares de quem faleceu, e com isto foram obrigados a venderem suas ações à 

tesouraria 

A administração da sociedade anônima será realizada por um Conselho de Administração 

composto de 6 (seis) membros, da qual somente 1 (um) fará parte da Diretoria Executiva, que será 

composto de mais 2 (dois) membros. A Diretoria Executiva será composta de 1 (um) Presidente, 

que obrigatoriamente será o membro do Conselho de Administração indicado para a Diretoria 

Executiva, e 2 (dois) diretores, que serão contratados pelo Presidente, sendo um Diretor 

Administrativo Financeiro e 1(um) Diretor Técnico Médico. 

A segregação do Conselho de Administração da Diretoria Executiva permitirá um sistema 

de maior governabilidade entre a estrutura política do poder, e a estrutura diretiva da operação. 

O Conselho Fiscal será de caráter não permanente, e deverá ser instalado por meio de um 

requerimento dos acionistas, na proporcionalidade exigida por lei, por meio de uma Assembléia 

Geral Ordinária, ou Extraordinária, e a remuneração do referido conselho será definida pela 

Assembleia que o elegeu. 

A duração do mandato da sociedade anônima é semelhante as da cooperativa de saúde, 

bem como as eleições são realizadas no mesmo mês. O que se verificou é que com a distribuição 

das cotas, não permitindo que nenhum cooperado tenha mais do que 3% das ações da sociedade 
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anônima, o mesmo efeito societário de não concentração de poder existente na cooperativa, onde 

cada cooperado é um voto, observa-se na sociedade anônima. 

A política de distribuição dos lucros da empresa seguirá a regra de 25% de distribuição 

mínima obrigatória em dividendos, e também 25% do resultado será alocado em fundo para 

reinvestimento empresarial. Além desses valores, para cumprimento legal, serão destinados 5% 

dos lucros para fundo de reserva, até os valores permitidos por lei. O pagamento de juros será 

feito conforme a legislação vigente. Cabendo a Assembleia Geral Ordinária a definição dos demais 

percentuais dos lucros da sociedade anônima, sendo sempre sugerida a acumulação de capital, a 

fim de que este possa ser transferido, por equivalência patrimonial à cooperativa de saúde, bem 

como aos demais sócios, que em suma são também os cooperados da cooperativa de saúde. 

Com esta distribuição, haverá um equilíbrio entre o que o cooperado receberá em termos 

de dividendos, para que possa ser complementar as suas receitas mensais para manutenção da 

vida pessoal, bem como, no objetivo de acumulação de capital, tanto a cooperativa de saúde, 

como do próprio cooperado em termos de previdência complementa a sua aposentadoria. 

Desta forma, quando, no futuro, o cooperado não tenha mais força laborativa capaz de 

gerar recursos a sua subsistência, esses recursos possam advir da acumulação de capital 

proporcionada pela sociedade anônima. 

 

 

CONCLUSÕES 

Por imposição legal, da lei que rege a saúde suplementar no Brasil, as operadoras de 

planos de saúde são obrigadas a constituírem uma reserva mínima de capital, a fim de fazerem 

frente à variações de custos de seus serviços, e com isto, garantam o atendimento aos 

beneficiários de planos de saúde, por meio da criação de uma margem de solvência, que na 

verdade, nada mais é do que, um excesso de capital, ou de fundos de reservas. 

Certamente que estamos proposto dois modelos empresarias que têm características 

diferentes, que não necessariamente precisam ser excludentes. 

ZYLBERSZTAJN (1994) referiu que há algumas diferenças entre um cooperado e um 

acionista de empresa não cooperativa, as quais merecem ser explicitadas, e que precisam ser 

harmonizadas na cultura do cooperado, a fim de que não haja conflito de interesses entre os 

posicionamentos, ora de cooperado, ora de acionista de empresa de capital fechado: 

a) O cooperado pode ter sua renda fortemente atrelada à cooperativa ou esta pode ser 

vista como um canal de comercialização para seu produto, alternativamente a outras 

possibilidades. Em muitos casos a cooperativa é o único canal de escoamento de seu produto; 
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b) Em geral, a renda do cooperado não depende significativamente da divisão das sobras 

no final do exercício. Parte dessas sobras é retida por lei, sendo limitado o acesso do cooperado a 

elas, mesmo em caso de desligamento da cooperativa; 

c) O acionista de uma empresa, mesmo que minoritário, está interessado no desempenho 

da corporação, com a qual em geral não tem negócios, ou seja, seu retorno depende da 

valorização do capital e dos eventuais lucros a serem distribuídos; 

d) existe grande liquidez de suas ações, maior se a empresa tiver capital aberto. 

Diferentemente do cooperado, a qualquer momento, o acionista pode deixar a sociedade a custo 

mínimo. 

 A cooperativa tem obtido um bom valor de desconto na compra de seus serviços, servindo 

inclusive para balizamento de mercado frente aos outros “stakeholders” da cooperativa, e 

atualmente, os recursos próprios alocados na empresa, são responsáveis por cerca de cerca de 

63% de todos os atendimentos aos clientes da cooperativa. 

A necessidade de produção de sobras operacionais, ou mais precisamente de sobras 

líquidas nas cooperativas, faz com que haja necessariamente haja uma redução da valores de 

remuneração do trabalho do médico cooperado, visto que todo o “surplus” virá necessariamente, 

no modelo cooperativista, do trabalho do seus cooperados a não ser que haja outra fonte de 

recursos, que neste caso, são as sobras advindas de empresas coligadas ou controladas pelas 

cooperativas. 

 O modelo empresarial descrito neste artigo permite não somente a acumulação de capital, 

por meio de equivalência patrimonial, bem como pelo pagamento de juros ao capital, ou de 

pagamento de dividendos, como também, sob o ponto de vista do cooperado, permitirá que o 

mesmo, acumule capital para si mesmo, a fim de que possa ser a fonte previdenciária a sua 

aposentadoria. 
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