
 sua boa prática

A ISO 9001 é uma norma de qualidade internacional que define os 
requisitos que uma empresa deve cumprir para oferecer serviços 
de alta qualidade.
Firme no compromisso com a qualidade, com foco na satisfação do 
cliente e na melhoria contínua dos seus processos, a 
COOPERCON obteve a manutenção do certificado ISO 
9001:2008, no dia 08 de junho.

COOPERCON mantém  a 
certificação da ISO 9001:2008

Número VI
Agosto 2016

Coopercon apresenta  

FAR- Fundo Antecipador de Repasse
Nos dias 20 e 21 de julho, a COOPERCON 
participou de um Workshop em Brasília, 
sendo representada por seu diretor 
presidente Dr. Guilherme Lacerda de 
Almeida, o mesmo apresentou para um 
grupo de dirigentes de cooperativas de todo 
o país a boa prática que vem sendo adotada 
e desempenhada na , COOPERCON
proporcionando melhores resultados aos 
seus processos. O “Fundo Antecipador de 
Repasse” foi um dos critérios que a 
COOPERCON destacou-se na classificação 
do Programa de Desenvolvimento da 
Gestão das Cooperativas – PDGC na 
categoria . As iniciativas integraram o OURO
compêndio de Boas Práticas de Gestão e 
Governança, publicação da Unidade 
Nacional do Sescoop com as iniciativas 
r e c o n h e c i d a s  n a  e d i ç ã o  2 0 1 5  d o 
Prêmio.(veja ao lado)

A foi auditada pela certificadora DNV Business COOPERCON 
Assurance Management System Certificate, o que confirma que os 
padrões de qualidade da cooperativa estão de acordo com os 
padrões internacionais.

Por isso, a certificação significa ganhos para todos os envolvidos: a cooperativa, os colaboradores e, 
principalmente para os cooperados e todos os parceiros de negócio.
    Parabéns a todos envolvidos!

Thiago Moura (Supervisor Relacionamento)
Marcone Nascimento (Coordenador Financeiro)
Tânia Márcia Caetano (Gerente Geral)
Dr.Eduardo José da Costa (Diretor Financeiro)
Luiz Carlos Marzano (Auditor DNV)
Daniela Carvalho (Coordenadora Qualidade e Pessoas)
Petrina Soares (Assistente Comercial)



Sua cooperativa  cada vez melhor:
Buscando atender os seus cooperados priorizando a melhoria em seus processos, criando ações  
constantemente monitoradas por meio de indicadores, veja abaixo alguns resultados : 

Venha conhecer a Clínica da , localizada no COOPERCON
bairro  São Joaquim, próxima ao Shopping Contagem, na 
região do Ressaca, que espera  por você cooperado(a).
Informações sobre horários disponíveis: (31)3355-0851 ou 
8449-6668, falar com Flávia.

Uma clínica pronta espera 
por você 

Você sabia que todo INSS (pessoa física) 
retido acima do teto máximo nos últimos 5 
anos pode ser restituído? 

Existe uma ferramenta chamada – Pedido Eletrônico de PERDCOMP 
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de 
Compensação, onde os valores retidos são informados e qualquer 
retenção realizada à maior neste período pode ser devolvida ao 
cooperado.
O programa pode ser baixado através do link:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/restituicao-
ressarcimento-reembolso-e-compensacao/perdcomp/download.

Para o preenchimento e envio correto das informações, sugerimos que 
seja realizado com o acompanhamento do seu contador. 

70,44

68,83

70,97

67,91

72,37

69,83

72,86

70,74

74,79
75,49

76,52

78,17

72,41

ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 Média

Ticket médio das consultas negociadas.

98% 98% 98%
98% 97% 97% 96% 97% 98% 97% 98% 99% 98%

ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 Média

Porcentagem em valor de contas entregue na 
competência

1,30%

1,56%
1,47%

1,35%
0,78%

0,92% 0,88%
1,08% 0,99%

0,92%

1,29% 1,22%
1,22%

mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 Média

Porcentagem de Glosa

ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 Média

Valor Repassado 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-compensacao/perdcomp/download
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-compensacao/perdcomp/download


3

1.Negociação, faturamento, recebimento de honorários médicos, 
incluindo revisão para pagamento das glosas, que em muitos casos 
são indevidas. 

2.Recebimento e repasse de todo e qualquer procedimento que o 
cooperado negocie para receber do paciente “particular”.

3.A  disponibiliza para os seus cooperados horários para  COOPERCON
atenderem na Clínica própria da cooperativa.

4.Tributos: Oferecemos ao cooperado (sem custo algum), um estudo 
tributário de suas fontes pagadoras, sendo o objetivo a orientação 
sobre finanças.

5.Acompanhamento, com as devidas informações do que está sendo 
repassado, quando o médico tem o seu recebimento de algum 
hospital em MG, que a  não realiza o faturamento, mas COOPERCON
que o médico opte por receber através  da mesma.

INFORME-SE 
COOPERCON
Fiquem por dentro de tudo 
q u e  a c o n t e c e  n a 
COOPERCON. 
Para receber o informativo 
v i r t ua l  da  coope ra t i va , 
mantenha seu cadast ro 
atualizado.
Para atualização dos dados, 
acesse:
 www.coopercon.coop.br

A  inaugurou em abril o seu mais novo PAC localizado no Hospital COOPERCON
São João de Deus, onde uma equipe de colaboradores aguarda por você, 
cooperado (a), para juntos trabalharmos as informações de maneira a trazer 
benefícios para ambas as partes, sempre buscando a melhoria contínua.
Acompanhe no site da cooperativa,  o seu demonstrativo www.coopercon.coop.br,
de pagamento, na área exclusiva do cooperado.
Para mais informações: (31) 3353-4800 / (31) 98243-8618 / (37) 3229-7732. 
Falar com Tânia, Tatiany, Thiago e Rafael.

A cooperativa sem fronteiras 
chegou a Divinópolis 

Conheça nossos serviços:

Dr. Gustavo Aurichio Cordeiro médico cirurgião geral, atuante na cidade de 
Divinópolis. Nessa entrevista, ele fala um pouco sobre a , COOPERCON
enfatizando a importância da cooperativa na cidade.

Qual a necessidade pela busca de uma cooperativa na cidade 
de Divinópolis?

Vários são os motivos para que o corpo clínico do HSJD buscasse apoio na 
COOPERCON, dentre os principais posso citar:
ü Maior agilidade nos repasses de honorários médicos;
ü Interface de recebimento com o gestor público sem necessidade de aportes 

através do Hospital;

Entrevista Dr. Gustavo Aurichio Cordeiro 

ü Ferramenta de interação dos médicos possibilitando discussão de assuntos de interesse comum.

Quais os benefícios que o senhor relataria em ser um cooperado da COOPERCON?

Conhecer os valores de ajuda mutua, responsabilidade social e transparência. 
Não posso deixar de destacar o fortalecimento da classe médica em torno de nobres conceitos como esses. 
O ganho direto é ter controle dos repasses e valorização dos serviços prestados, na certeza do recebimento em 
data correta e em valores éticos.

VOZ DO COOPERADO

http://www.coopercon.coop.br,
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-Diretor Presidente
 Dr. Guilherme Lacerda de Almeida
-Diretor Administrativo
 Dr. Ricardo Pinheiro Figueiredo
-Diretor Financeiro
 Dr. Eduardo José da Costa 

Concluímos as ações com a entrega de: 
Escorregadores, balanços, gira gira, ventiladores, 
corrimãos, placas sinalizadoras, extintores e luzes 
de emergência.
Essa creche atende 86 crianças e presta um 
grande serviço para a região de Nova Contagem.
Agradecemos a todos os cooperados que 
ajudaram a contribuir com uma ação tão solidária.

A orientação certa para seu futuro.

www.prezario.com.br

Tiragem: 2700 Exemplares
Impressão: Imprimaset

Apoio:

Conforme aprovado em Assembleia Geral Ordinária a , COOPERCON
ouvindo a necessidade da sociedade na região de Contagem, vem 
trabalhando, desde o ano de 2013, com uma instituição.
Em janeiro de 2016 a finalizou o projeto na Creche Raios   COOPERCON 
de Sol, conforme destinação de um percentual da sobra.

DIA S: Fazendo o Bem!

Para atender ao E-Social, projeto do Governo Federal que irá unificar o envio de informações pelo empregador 
em relação aos seus empregados, estamos realizando o recadastramento de todos os cooperados. Faça o seu 
recadastramento agora mesmo, mantenha seus dados atualizados e ganhe tempo.
O processo é simples e rápido!

Acesse www.coopercon.coop.br, clique em Demonstrativo de Pagamento, recadastrar agora.

NÃO DEIXE DE RECADASTRAR SEUS DADOS

Contabilidade Especializada
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