


Quem somos?

A UNISOL Brasil é uma associação civil sem 

fins lucrativos, de âmbito nacional, de 

natureza democrática, cujo fundamento é o 

compromisso com a defesa dos interesses 

reais da classe trabalhadora.



Missão

A missão da UNISOL é organizar,

representar e articular, de forma ampla
e transparente, as cooperativas,
associações e outros empreendimentos
autogestionários da economia solidária,
resgatando e promovendo a
intercooperação, a igualdade social e
econômica, a dignidade humana e o
desenvolvimento sustentável.



Setoriais

Com o objetivo de criar um ambiente favorável ao

desenvolvimento de atividades produtivas e serviços, a

UNISOL Brasil estimula e proporciona a criação de

redes e arranjos produtivos solidários, como estratégia

de fortalecimento comercial, para a troca de

fortalecimento comercial, para troca de tecnologia,

formação e capacitação de trabalhadores, visando a

geração de trabalho e renda. Busca-se desta forma

criar condições favoráveis para os empreendimentos

alcançarem o patamar de qualidade superior, com mais

valor aos produtos e serviços e definição de preços

competitivos



Assessorias e consultorias

• A UNISOL Brasil dá suporte técnico nas

áreas jurídicas, contábil, comercial, de

relações internacionais, apoio e

acompanhamento aos empreendimentos,

gestão, formação e capacitação

profissional. Estes serviços são prestados

por uma equipe de profissionais, com alta

qualificação e habilidade para orientar e

estimular as modificações necessárias.



COMERCIALIZAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

• Apoia a comercialização dos produtos e

serviços e participação dos empreendimentos

em feiras nacionais e internacionais, e amplia

contatos profissionais e de negócios. Possibilita

a apresentação de peças industriais, artigos de

nossa cultura, da agricultura familiar e

gastronomia.

• Conta ainda, com a presença de coexpositores

em encontros e work shops e parceiros

nacionais e internacionais.



• Parceiros nacionais
- ADS/CUT (Agência de Desenvolvimento Solidário)
- ABC/MRE (Agência Brasileira de Cooperação)
- BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento)
- CNM/CUT (Confederação Nacional dos Metalúrgicos)
- CUT (Central Única dos Trabalhadores)
- FBB (Fundação Banco do Brasil)
- DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos)
- MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário)
- Petrobrás
- Sebrae (Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno 

Empresário)
- SGPR (Secretaria Geral da Presidência da República)
- Senaes/TEM (Secretaria Nacional de Economia Solidária)
- SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC)
- Unitrabalho 

- Parceiros internacionais
– Argentina,  Uruguai, Canadá, Espanha, Holanda, Itália e Cabo Verde.

PARCEIROS



DESENVOLVIMENTO

• A UNISOL Brasil segue os princípios da

Economia Solidaria adotados pelo

cooperativismo autentico em todo mundo. A

pratica do cooperativismo e o estimulo ao

desenvolvimento econômico e social são seus

objetivos e compromisso para o

desenvolvimento de uma sociedade justa e

democrática. Essa responsabilidade requer que

sejamos competitivos e assim permaneçamos no

longo prazo. Para assumir este compromisso é

indispensável uma gestão coletiva e

participativa, baseada na geração de valores

sustentáveis para a instituição, a sociedade e o

Brasil.



PARINTINS -AM
Empreendimentos Associados Empreendimentos Associados

APIC 30 ASPROAÇU 35

ASSOGUE 70 APROSA 27

APALEPIN 20 AMBU 293

COOPMOTO 250 COOPFLORESTA 29

COOTAPIN 28 COOMOPIN 20

AGLTPIN 30 AMBDV 200

COOPAPIN 200 AAFP 36

ASCALPIN 15 AMBI-II 329

CPSM 350 ATERPIN 17

CAIS 30 NOVO TEMPO 30

TOLEDO PIZZA 20 COOPTRU 50

ASPRAVILA 28 ASDECOSAM 15

ADCI 25 COOPJUTA 172

APRAÇAI 20



Rendimento dos Empreendimentos

Renda mensal

2.369 x 600,00= 1.421.400,00

Renda Anual

1.421.400,00  x 12 = 17.056.800,00



Barreirinha-AM

• Total de Associados: 149.

Empreendimentos Associados

COOPTRANSBAE 63

COOBAM 28

ASPASVIRA 38

AMBAE 20



NHAMUNDA -AM

Renda Mensal

149 x 1.113 = 165.837,00

Renda Anual

165.837,00  x 10= 1.658.370,00



Nhamunda - AM

• Total de Associados: 750

Empreendimentos Associados

Colônia de Pescadores Z-

48

750



Renda Mensal

750 x 788,00 = 591.000

Renda Anual

591.000 x 3 = 1.773.000,00



1.421.400,00  x 12 = 17.056.800,00

165.837,00  x 10= 1.658.370,00

591.000 x 3 = 1.773.000,00

Total sobras anual: 20.488.170,00

Total de Associados: 3.268.


