
COOPERCON

A Pesquisa de Opinião que a  realiza anualmente é mais uma ferramenta que garante efetiva Coopercon
participação dos cooperados nas decisões da Cooperativa. A partir dos resultados levantados, a  Coopercon
tem condições de avaliar o trabalho realizado e definir várias ações. Segue abaixo o gráfico com resumo do 
resultado apurado. Aproveitamos para agradecer a todos os cooperados que participaram da pesquisa.
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“A  completa 16 anos em dezembro de 2013. Ao longo destes, acumulamos Coopercon
vitórias importantes. Hoje somos a terceira cooperativa em faturamento em nosso segmento 

no estado de Minas Gerais, de acordo com dados da OCEMG. Crescemos em número de 
cooperados e área de atuação, diversificamos nossos negócios, ampliamos  e fortalecemos 

nossa atuação política. Isto só foi possível pelos princípios do cooperativismo e pela 
participação de cada cooperado”. 

Dr. Rubens Antonio Campos
Diretor Presidente

2013

“O maior desafio para todas as Cooperativas na atualidade e no futuro será o 
investimento em gestão.

Toda Cooperativa deve ser conduzida como uma empresa comum e precisa de 
administração rigorosa para se manter sólida e competitiva.

A  tem investido nos últimos anos em uma gestão focada no Coopercon
profissionalismo de seus processos e vem obtendo resultados bem expressivos.

É necessário ainda ter uma visão no futuro, para sempre acompanhar as evoluções do 
mercado da saúde e suas inovações.

Os indicadores mostram que a  está no caminho certo”. Coopercon
Dr. Guilherme Lacerda
Diretor Administrativo

“A cada ano encontramos novos desafios e, ao chegarmos ao final de 2013, é bom 
constatar que com trabalho e dedicação, encontramos também novas soluções e 
conquistas. Agradeço à diretoria da , pela confiança e por nos apontar os Coopercon
melhores caminhos, a todos os funcionários pela dedicação e parceria, e aos 
cooperados, pela participação. Vocês são a razão pela qual a  está sempre Coopercon
evoluindo, crescendo e fortalecendo o cooperativismo de trabalho médico. Se 
trabalharmos todos juntos, poderemos fazer muito mais. Feliz Natal e ótimo 2014 
para todos!!”. 
Tânia Márcia Caetano
Gerente Geral

“Os resultados da nossa cooperativa estão sempre melhorando. As avaliações dos 
custos de cada setor trouxeram atitudes específicas e comprometimento dos 
colaboradores no entendimento dos objetivos da Diretoria. 
A participação e a confiança de todos levaram ao aumento dos honorários médicos e 
do nosso faturamento. 
Novos negócios surgiram a partir da indicação de alguns cooperados, e como a 
Coopercon estava preparada para isso, os resultados vieram rapidamente.  
Os números estão apresentados; os objetivos da Diretoria continuam. Esperamos 
mostrar resultados ainda melhores com a participação dos nossos cooperados”. 
Dr. Eduardo José da Costa
Diretor financeiro

Editorial Coopercon

COOPERCON

Ano de grandes
avanços da
Cooperativa.



COOPERCON

“A  foi criada para ajudar e proteger os cooperados. Nós, médicos, Coopercon
trabalhamos muito e não temos tempo de controlar nossos honorários. Com a 
organização dos processos, ganhamos agilidade no repasse. Além disso, o 
relacionamento direto com a diretoria da cooperativa é um grande benefício, 
pois ficamos sabendo de tudo o que acontece, principalmente na questão das 
negociações com os convênios, nas quais a cooperativa sempre atua a nosso 
favor. Na , eu sou ouvida e tenho retorno de todas as minhas Coopercon
solicitações.”

“As principais vantagens em receber os honorários por meio da  são a comodidade e a Coopercon
segurança que a cooperativa oferece aos cooperados. Delegamos à  a responsabilidade Coopercon
pela cobrança dos atendimentos em pronto atendimento, cirurgias e consultório e ela organiza toda 
esta logística de faturamento e repasse junto aos convênios. Percebo que, nos últimos anos, este 
processo tem evoluído e melhorado cada vez mais. Também é importante ressaltar o bom 
relacionamento com os profissionais da cooperativa. No Hospital Santa Rita, os funcionários da 
Coopercon estão sempre disponíveis e têm boa vontade para nos atender. Outro ponto 
fundamental é a atuação da cooperativa visando a melhoria dos honorários, com a conseqüente 
valorização do nosso trabalho.”

“Fui um dos responsáveis por trazer a  para Sete Lagoas. Isso aconteceu há mais ou Coopercon
menos três, quatro anos. Durante esse período, a melhora para o cooperado foi financeira. É 
compensador para o médico se filiar à cooperativa, pois assim ele tem muito mais controle sobre 
seus recebimentos.”

“Sou cooperado há nove anos. Na última gestão, percebi uma melhora significativa para os 
médicos, pois o valor do ticket médio aumentou e houve uma redução significativa no tempo de 
faturamento. É importante dizer que é uma cooperativa respeitada e com grande poder de 
negociação frente aos convênios. Temos segurança e confiança”.

Dra. Luciana Maria Assis Pinto atua no Hospital São José, é pediatra e cooperada desde 2000.

Dr. Lauro Pinheiro Ferreira de Araújo atua no Hospital Santa Rita, é cirurgião geral e do aparelho digestivo e cooperado 
desde 2008.

Dr. Áureo Galdêncio Filho atua no Hospital Nossa Senhora das Graças em Sete Lagoas e foi um dos primeiros a se 
cooperar na cidade.

Dr. Júlio Sérgio Pedro da Silva atua no Hospital Santa Helena.

A voz do cooperado

Uma clínica completa
à sua disposição

Venha conhecer a Clínica da  na região da Ressaca e aproveite Coopercon

uma infra-estrutura completa para proporcionar um melhor conforto a seus 

pacientes.
Informações sobre horários disponíveis: (31) 3355 0851, com Flávia.



Canal direto com a Diretoria
 A diretoria da  mantém um canal aberto e direto para estar sempre perto de você. Coopercon

Mande sua mensagem para Dr.Guilherme Lacerda, diretor administrativo no e-mail:
 guilhermelac72@gmail.com

Atendimento
Médico X Paciente

Conferência pela Central
de Guias - Hospital

Entrega da Conta na
Coopercon

Faturamento Global
na Coopercon

Entrega dos Atendimentos
aos Convênios conforme

data Contratual

Repasse ao Cooperado
(Conforme cronograma

de pagamento)

Entrega dos Atendimentos
para o Hospital ou Coopercon

Conheça o processo de faturamento e repasse dos seus honorários. Na , tudo é feito com o objetivo de Coopercon
garantir precisão, agilidade e transparência para você. O cronograma de pagamento está disponível no site 
www.coopercon.coop.br/Área do Cooperado.

COOPERCON

Acompanhe o seu honorário do atendimento até o repasse.

Em janeiro de 2014, as declarações de INSS devem ser atualizadas. Todos os cooperados, que têm 
retenção de INSS em outro local, deverão entregar suas declarações junto à  no Coopercon
período de 2 a 20 de janeiro de 2014. Os modelos estão disponíveis em nosso site 
www.coopercon.coop.br.
Posteriormente, repassaremos as informações sobre a alteração no teto máximo de contribuição.
Caso alguma cooperativa do sistema Fencom e/ou a Unimed BH (no caso de médicos 
cooperados) já retenha o valor de INSS ou já tenha recebido sua declaração, informamos que não 
é necessário enviar os documentos para a .Coopercon

Renovação das declarações de INSS.
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A orientação certa para seu futuro.http://multyplykarmarios.com
www.prezario.com.br

A  disponibiliza o serviço de repasse dos honorários para médicos que trabalham em Coopercon
hospitais do interior de Minas Gerais. Assim, a cooperativa fica responsável pela parte 
burocrática e administrativa, repassando os honorários advindos dos hospitais para a conta 
corrente do médico.
E todos saem ganhando: o hospital e o médico, que contam com segurança, agilidade e 
transparência no processo de repasse.
Os interessados devem entrar em contato com o Setor de Relacionamento: (31) 3356 0335 ou 
2559 1369 e falar com Rosana, Biatriz ou Thiago.

Porque receber seu honorário na Coopercon?


