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Depois da gente, é difícil
encontrar alguém com
mais de 18 anos que saiba
defender tão bem os seus
direitos.

A COOTES é uma cooperativa que
abraça os melhores profissionais das
áreas de ortopedia e traumatologia
do Estado e sua função é garantir o
bom funcionamento das instituições
que compõem o serviço público de
saúde do Espírito Santo. A serviço da
Secretaria de Saúde do Estado desde
1997, a COOTES é responsável por 300
mil procedimentos por ano e hoje
conta com mais de 240 profissionais
vinculados, que prestam serviço em
vários hospitais do Espírito Santo.

Cooperativa dos Ortopedistas
e Traumatologistas do Estado
do Espírito Santo
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PALAVRA DOS DIRETORES

Saudações ao
trabalho em equipe

Alceuleir
de Souza
Diretor-Presidente
da COOTES

O ano de 2015 foi de extrema dedicação e trabalho árduo em prol do nosso grupo, congregado nos princípios do
cooperativismo. Procuramos realizar o nosso ideário sobre a
cooperativa de especialidades médicas e os obstáculos foram
inúmeros. Porém, com a força de todos, nosso principal combustível, conseguimos nos preparar melhor para enfrentá-los
e superá-los.
Nosso foco foi concentrado na organização empresarial, no estabelecimento de limites e na importância da ortopedia no cenário da prestação de serviços médicos e nos
serviços de urgência e emergência. Nada fácil, mas necessário.
Agradar a todos? Impossível. Mas trabalhamos para manter
as condições de diretos e deveres aos nossos cooperados de
maneira equitativa.
Elevamos nosso patrimônio líquido e fixo com a aquisição de mais duas salas para melhorar a recepção aos colegas
e ter mais condições operacionais de enfrentar os novos desafios. Estamos sempre disponíveis para ouvir você, cooperado, pois entendemos que somente com sua manifestação
podemos buscar o crescimento efetivo da nossa cooperativa.
Iniciamos um processo de mídias sociais que nos levará ao seio da sociedade capixaba e brasileira, deixando claro
quem somos e o que fizemos e o que ainda podemos fazer.
Estamos buscando neste novo contrato a verdadeira
valorização meritocrática de nossa atividade, pois este é o
elemento essencial do cooperativismo justo e de resultados,
que visa atendimento digno à população brasileira e capixaba
que diariamente dependem exclusivamente dos hospitais da
rede pública.
Nosso próximo passo visa a ampliação de serviços nas
redes privadas, a fim de fortalecer a independência da COOTES
e garantir novos postos de trabalho, fixando, assim, o nome
da cooperativa enquanto empresa de alto padrão de qualidade em prestação de serviços médicos ortopédicos.
Agradecemos a confiança depositada pelos colegas em
toda a nossa equipe, pela incansável presteza e disponibilização, aos colegas que aceitaram atuar nos Conselhos, parte
fundamental da COOTES. Aos coordenadores, nossa mais sincera gratidão por ser o elo entre as unidades, cooperados e
a direção. Agradeço, em especial, aos colegas Dr. Ruy Rocha
Gusman e Dr. Tercelino Hautequest Neto, pelo companheirismo e suporte em nossa caminhada. De coração, obrigado.
Também às nossas famílias pelo suporte que sempre foi e
será nosso alicerce. Por fim, a Deus, que é nosso guia.
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Dedicação
e trabalho
Ruy
Rocha
Gusman
Secretário da COOTES

Apenas com muito
trabalho foi possível
conquistar números
positivos em 2015, um
ano marcado por vários
problemas

Os desafios do ano de 2015 foram muitos e exigiram da
diretoria da COOTES dedicação intensa. Houve agravamento
da crise econômica brasileira, que levou mais e mais pessoas a
contarem com a saúde pública. Surgiram, novamente, velhas
complicações já vivenciadas durante a renovação dos contratos de prestação de serviço para o Governo, sustentados em
acordos judicialmente frágeis. Houve também o rompimento
da Cooperativa com a Federação das Cooperativas de Especialidades Médicas (Febracem), instituição a que estávamos
filiados até o início de 2016.
Apesar da conjuntura problemática, há vitórias no
saldo geral. Cresceu o número de hospitais atendidos pela
COOTES, com destaque para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória, além de hospitais em São Mateus e Barra
de São Francisco. Para completar, foi registrado o maior número de horas de atendimento da história da cooperativa
- 209,5 vínculos de 24 horas.
Resultados como esses se deram em grande parte à
postura eficiente de nossa diretoria, que sempre trabalhou
para manter o equilíbrio entre o interesse da sociedade e o
dos nossos cooperados e na resolução de conflitos.
Dentro desta proposta, caminhamos em 2016 para
uma mudança na modalidade de prestação dos nossos serviços. Conforme já protocolado junto ao Estado, propomos um
modelo de remuneração do médico que leve em conta a sua
produtividade, como forma de mantê-los mais motivados.
O grande desafio do ano de 2016 é capacitar nossos
cooperados para que tenham condições de trabalhar sob este
novo regime que está em construção. Sendo assim, esta diretoria se compromete em seguir em frente com trabalho,
bom senso e máxima dedicação em sua empreitada.

PALAVRA DOS DIRETORES

Novas metas,
muito trabalho
pela frente
Este tem sido um período de grandes
mudanças. Mas com empenho,
sairemos dele fortalecidos, alcançando
resultados positivos para os associados
da COOTES
Começamos o ano de 2015 já com uma meta traçada: a
renovação contratual com o Estado.
Mudança de Governo, novo Secretário de Saúde, novas
ideias, novos rumos e novamente a ameaça de paralisação dos
nossos serviços por falta de um acordo com a Secretaria de Estado da Saúde voltou a nos rodear.
Ânimos exaltados que permaneceram ao longo de todo
o ano, agravando-se no mês de outubro, tendo seu ápice em
final do mês de janeiro de 2016, data em que nos reunimos
com o vice-governador do Estado, que nos ouviu, e acabamos
por chegar bem próximos ao que queríamos em termos de um
novo contrato.
Novos grupos de trabalho serão abertos, pois conquistamos mais vínculos, e obtivemos a valorização do nosso trabalho
com o aumento de nosso piso salarial. Além disso, permanece a
remuneração pela nossa produção individual.
Ainda temos muito trabalho pela frente.
Tenho muito orgulho em fazer parte desta equipe COOTES. O trabalho com Alceu, Ruy, Alexandre, Welton, Maria,
Alana, Gisele e Chico tem sido árduo, mas prazeroso.

Tercelino
Hautequestt
Neto
Tesoureiro da COOTES
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DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS

Por dentro
da COOTES
Confira abaixo os direcionadores
estratégicos da COOTES e saiba
mais sobre a nossa cooperativa

DESDE 1993

23 ANOS
EM 2016

19 ANOS
DE FILIAÇÃO
À OCB-ES

360 MIL

O que é a COOTES

MAIS DE

A Cooperativa de Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do Espírito Santo
(COOTES) é uma sociedade de responsabilidade
limitada que foi fundada em 5 de outubro de
1993, regida pela legislação especial das sociedades cooperativas.
A COOTES, que congrega os melhores
especialistas em ortopedia e traumatologia
do Estado, é responsável por defender as condições econômico-sociais dos integrantes da
especialidade, além de gerar condições para
os seus cooperados exercerem suas atividades
profissionais. A COOTES também deve proporcionar melhoria contínua da qualidade da assistência médica a fim de aumentar o grau de
satisfação dos cooperados, dos tomadores de
serviços e da população assistida.

COOPERADOS

ATENDIMENTOS FEITOS
PELOS COOPERADOS

DESDE

PRESENTE EM

PARCERIA COM
A SESA

NA GRANDE VITÓRIA E NO
INTERIOR DO ES

Área de atuação
A sede administrativa da COOTES fica
em Vitória, mas a sua atuação abrange todo
o Espírito Santo. Os mais de 200 especialistas
cooperados são responsáveis por cerca de 360
mil atendimentos em dez hospitais estaduais
do Espírito Santo, localizados na Grande Vitória
e no interior do Estado. Em âmbito municipal,
a COOTES também presta serviço ao Pronto
Atendimento do município de Anchieta. O
principal contratante dos serviços da Cooperativa é a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, parceira desde 1997.

240

1997

10 HOSPITAIS

Hospitais Estaduais atendidos pela COOTES
• HEABF – Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias;
• HEDDS – Hospital Estadual Dr. Dório Silva;
• HEIMABA – Hospital Estadual Infantil e Maternidade		
Dr. Bernardino Alves;
• HEINSG – Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora 		
da Glória;
• HESL – Hospital Estadual São Lucas;
• HEDRC – Hospital Estadual Dr.ª Rita de Cássia;
• HEMSA – Hospital Estadual e Maternidade Dr. Silvio Avidos;
• HERAS – Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares;
• HEAP – Hospital Estadual Apóstolo Pedro;
• HEUE – Hospital Estadual de Urgência e Emergência.
Filiação à OCB-ES
A OCB é o órgão máximo de representação das cooperativas no Brasil. A COOTES é filiada à OCB-ES, órgão representativo do Espírito Santo, desde 1997.

Cooperativismo:
segurança em
tempos turbulentos
Carlos André Santos de Oliveira, Superintendente da OCB-ES

O cooperativismo capixaba vem conquistando notoriedade a
cada ano. Em 2009, o volume financeiro movimentado pelas cooperativas no Estado representava apenas 1% do PIB do Espírito Santo.
Hoje, somamos 4%. Em um cenário de incertezas, as cooperativas vêm
demonstrando força e competência. O ano de 2015 não foi fácil e já
sabemos que as projeções para 2016 também não são tão otimistas
para a economia brasileira. Porém, temos a tranquilidade para afirmar
que o cooperativismo é um modelo totalmente eficaz e que se torna
ainda mais forte nas turbulências.
Este fato é facilmente comprovado pelos resultados alcançados
em diversas partes do país e aqui no Espírito Santo. Mas ainda temos
muito a percorrer, como na constante defesa das cooperativas e os interesses dos seus cooperados que, em diversas vezes, sofrem injustiças
pelo desconhecimento sobre o setor.
A luta é diária, junto ao poder público e à sociedade para o reconhecimento do papel e importância das cooperativas. Já conquistamos
alguns espaços para construirmos de maneira eficiente uma história
de avanços junto aos parceiros, uma história que trouxe desenvolvimento para os mais de 295 mil cooperados capixabas.
Além disso, atuamos em espaços como na Comissão Permanente do Cooperativismo da ALES; nas comissões e fóruns especializados; no GTFaz - Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado da Fazenda
do Espírito Santo; entre outros. Também investimos constantemente
em capacitações e treinamentos de gestores, associados e colaboradores – como o Programa de Gestão Avançada das Cooperativas Agropecuárias (PROGESCOOP), desenvolvido e realizado em parceria com a
Secretaria de Agricultura, para que as cooperativas se profissionalizem
e estejam preparadas para qualquer adversidade no futuro.
Pela sua relevância no cenário capixaba, a COOTES é parte importante dessa história de crescimento. É exemplo também no cumprimento rigoroso dos princípios e da doutrina do cooperativismo e tem
trazido já há muito tempo resultados positivos para seus cooperados
e para a sociedade como um todo. A Cooperativa dos Ortopedistas
e Traumatologistas do Estado do Espírito Santo é uma prova viva da
eficiência e benefício deste modelo que defendemos.

Representatividade
do cooperativismo no
Produto Interno Bruto
(PIB) espírito-santense

1%

EM 2009

4%

EM 2015

O Estado do Espírito
Santo conta hoje
com mais de 295 mil
prestadores de serviços
cooperados.

OLHAR DE QUEM CONHECE
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PERFIL CORPORATIVO

Um ano para
arrumar a casa
Para a equipe administrativa da COOTES, 2015
foi um ano de ajustes e reorganização. Visando garantir mais agilidade ainda nos processos internos, foi
feita uma revisão completa de todos os cadastros dos
cooperados, com atualização de endereços e renovação de cópias autenticadas de documentos.
A COOTES também passou a utilizar - seguindo
orientação da auditoria - um novo módulo integrado
ao seu sistema de gestão de cooperativas (COOFAT).
Este módulo permite identificar a quantidade de cooperados ativos e inativos, o que é fundamental para
propor ações mais assertivas, em todas as atividades
da instituição.
Welton Nascimento, assessor Administrativo da
COOTES, falou mais sobre as ações: “Ao todo, concluímos a revisão de 234 pastas de cooperados. Essa revisão, que envolve documentos solicitados no ingresso
do cooperado, faz uma grande diferença na nossa organização interna. E a adoção do novo módulo, muito
mais que simplesmente permitir a identificação dos
cooperados em atividade, serve de parâmetro para dimensão de nossa atuação bem como da capacidade de
ampliação dos serviços prestados.”
No período, a administração empreendeu esforços para se aproximar ainda mais dos cooperados, promovendo visitas às unidades hospitalares do interior
do Espírito Santo e sistematizando o uso de torpedos

Revisão completa
dos cadastros dos
cooperados

SMS como ferramenta de comunicação.
As mensagens por celular têm auxiliado a COOTES em uma série de atividades, como informar sobre
pagamentos e fazer convocações emergenciais. “Desde o início de sua utilização temos percebido maior dinâmica no processo de comunicação com os cooperados, que agora acompanham as ações da cooperativa
de forma próxima”, informou Welton.
A gestão financeira também teve prioridade no
ano. A cooperativa conseguiu mês a mês manter o
equilíbrio financeiro para honrar os compromissos assumidos com seus cooperados e prestadores de serviços. Os recursos foram administrados com transparência e segurança, devolvendo aos cooperados resultados
econômicos compatíveis com a produção individualizada. (veja o Balanço Patrimonial na página 13).
O equilíbrio administrativo da COOTES em 2015
não seria possível sem uma integração plena entre a
equipe administrativa e o Conselho de Administração
da Cooperativa. Welton Nascimento confirma: “Não
há como deixar de mencionar a aguerrida força de coesão existente entre os membros do Conselho de Administração, que com uma presença eficiente, dedicaram
tempo e esforços para a consecução de uma só grande
missão; a de representar os interesses de seus cooperados na busca pela valorização profissional.”

Implementação de
novo módulo integrado
ao Sistema de Gestão
COOFAT, para controlar
de maneira mais
eficaz a quantidade de
cooperados ativos e
inativos

Implantação do uso
de mensagens SMS
como ferramenta de
comunicação

ATIVIDADES DA COOTES EM 2015

PARTICIPAÇÃO DE COOPERADOS
EM ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS

23/mai

29 cooperados

29/jul

44 cooperados

26/nov

59 cooperados

PARTICIPAÇÃO DE COOPERADOS EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

23/mar

39 cooperados

NÚMERO DE REUNIÕES

52 Reuniões do Conselho Administrativo
10 Reuniões do Conselho Fiscal
6 Reuniões do Conselho Técnico

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE COOPERADOS

dez/2012

222 cooperados

dez/2013

232 cooperados

dez/2014

242 cooperados

dez/2015

198 cooperados ativos / 34 inativos*

*Obs.: Atendendo às regras estatutárias, a administração
da Cooperativa estabeleceu em 2015 a adoção de parâmetros de
produção como forma de identificar cooperados ativos e inativos.
Passou a ser considerado inativo o cooperado sem produção há
mais de 12 meses. Foram retirados do quadro de cooperados aqueles que se enquadravam na condição de demissão e exclusão, ou
seja, quando o cooperado solicita desvinculação da cooperativa ou
quando há morte do cooperado.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Com as contas
em ordem
A Ícone Assessoria Contábil auxilia a COOTES em todos os assuntos
financeiros, fornecendo embasamento técnico para tomada de decisões
seguras, reforçando também a transparência da gestão ante o cooperado

Em qualquer organização, segurança fiscal e
transparência nos assuntos financeiros são requisitos
fundamentais para atuação e saúde duradoura da organização. Na COOTES não é diferente.
Para essas demandas, a Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Espírito Santo tem contado com o apoio da Ícone Contábil, que em 2015 teve
uma participação fundamental nas reuniões estratégicas da organização, dando suporte às prestações de
contas e também às questões ficais e trabalhistas.

Segundo Valdirene Menegardo, a gestão funciona porque há uma integração eficiente entre os
setores da cooperativa: “A COOTES conta com uma
equipe qualificada e comprometida com o trabalho.
Esse comprometimento reduz o retrabalho entre as
duas equipes (contábil e administrativa) e faz com que
as atividades sejam realizadas em menor tempo e com
mais eficácia.”

EQUIPE CONTÁBIL
EQUIPE ADMINISTRATIVA
MENOS RETRABALHO,
MAIS EFICÁCIA

Balanço
Patrimonial
COOTES - COOP. DOS ORT. E TRAUMATOLOGISTAS ES
CNPJ.: 01.314.354/0001-73
BALANÇO PATRIMONIAL
(em mil R$)
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

COOTES - COOP. DOS ORT. E TRAUMATOLOGISTAS ES
CNPJ.: 01.314.354/0001-73
DEMONSTRATIVO DE SOBRAS OU PERDAS/ Encerrado em 31/12/2015
(em Mil R$)

COOTES - COOP. DOS ORT. E TRAUMATOLOGISTAS ES
CNPJ.: 01.314.354/0001-73
DEMONSTRATIVO DE SOBRAS E PERDAS E RESULTADO ABRANGENTE
Encerrado em 31/12/2015
(em Mil R$)
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

COOTES - COOP. DOS ORT. E TRAUMATOLOGISTAS ES
CNPJ.: 01.314.354/0001-73
BALANÇO PATRIMONIAL
(em Mil R$)

COOTES - COOP. DOS ORT. E TRAUMATOLOGISTAS ES
CNPJ.: 01.314.354/0001-73
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Encerrado em 31/12/2015
(em Mil R$)
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parecer do
Conselho Fiscal

Fortalecer a consciência
e garantir qualidade
Entre outras atribuições, o Conselho Técnico é o órgão responsável por
validar o ingresso de novos membros e analisar a conduta profissional
dos cooperados quando há denúncias.

Visando manter o alto padrão nos serviços prestados à sociedade, a Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Espírito Santo conta, desde a fundação,
com a presença forte de seu Conselho Técnico.
Márcio Bellote, membro do Conselho Técnico, explica o funcionamento do órgão: “Entre as atribuições
do Conselho Técnico estão a apuração de denúncias ou
ocorrências que envolvam os nossos cooperados durante
o exercício de suas atividades e a avaliação de toda a documentação que garanta o ingresso de novos cooperados a partir das exigências mínimas estatutárias. O papel
do conselho técnico não é, a priori, definir as punições
estabelecidas no Regimento Interno que serão aplicadas
ao cooperado, mas além disso, e talvez o mais importante, compreender as razões que motivaram eventuais
ocorrências envolvendo os cooperados. Trata-se de um
olhar técnico aos fatos ocorridos”, explica.
Para um cumprimento eficiente de suas funções, o
Conselho Técnico é mantido como um organismo à parte da diretoria eleita. Sua ação junto aos cooperados se
dá no sentido de fortalecer a consciência de que a imagem e o bom trabalho da cooperativa são construídos a
partir de ações individuais. “Sem dúvida o grande desafio
é convencer alguns poucos colegas de que a cooperativa é de todos nós e, como tal, a ação deles reflete na

Funções do Conselho Técnico
• Análise de documentação de egressos à COOTES.
• Apuração de denúncias contra cooperados.

imagem de todo o grupo. Contudo, a presença de um
regimento interno forte e preciso nos facilita o trabalho
de análise dos casos”, afirma Márcio Bellote.
Em 2015, o Conselho Técnico avaliou pouco mais
de 20 processos administrativos, garantindo ao cooperado direito à ampla defesa e total lisura no processo,
em caso de necessidade de convocação e solicitação de
explicações formais. Muitos desses processos têm tido
origem devido às condições de trabalho oferecidas nos
serviços administrados pelo Estado , que ocasionam a
uma série de problemas ocupacionais.
“Avançamos muito nos últimos anos, mas ainda
temos um longo caminho à frente. Nossas condições de
trabalho nas unidades hospitalares não são as melhores,
o que tem provocado significativo aumento de estresse
dos cooperados nas rotinas de atendimento. Porém, é
fundamental ressaltar que o Conselho Técnico não trabalha sozinho. A imensa maioria dos problemas é contornada diretamente pelos coordenadores de serviços
das unidades, que dia a após dia convivem, in loco, com
os problemas da falta de leito, falta de equipamento
para procedimento, excesso de burocracia para compra
de materiais cirúrgicos e instrumentais, falta de leitos de
UTI e grande de morosidade na transferência de pacientes”, conclui o conselheiro da COOTES.

Pouco mais de 20 processos foram analisados pelo
Conselho Técnico da COOTES em 2015
A maior parte destes processos está relacionada às
condições de trabalho do médico cooperado.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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Recorde de atendimentos,
apesar de dificuldades
estruturais
O ano de 2015 apresentou muitos desafios para o exercício de especialidades
médicas sob o sistema cooperativista. Apesar disso, a COOTES registrou o maior
número de horas de atendimento da sua história nos serviços em que atua.

O aprofundamento da crise econômica brasileira tem trazido
consequências também para a saúde pública. Com mais pessoas desempregadas, cresce a demanda por atendimento em hospitais da
rede estadual, sobrecarregando um sistema que já sofre historicamente de uma série de problemas estruturais.
Há falta de leitos, de pessoal e de materiais de uso básico, o
que torna comuns certas dificuldades no atendimento ao público. O
coordenador da COOTES, Akel Nicolau, explica: “Muitas vezes nos deparamos com falta de leitos, que resulta em suspensão das cirurgias
eletivas ou transferência de intervenções de emergência para outros
hospitais, que acabam resultando em superlotação. Tudo isso interfere diretamente no resultado da assistência prestada pela Cooperativa à sociedade“.
Ainda que haja uma visível falta de estrutura para um exercício saudável das atividades médicas, há por parte da sociedade e do
Estado uma expectativa pouco realista de que médicos cooperados,
como os da COOTES, mantenham um alto padrão de atendimento. “É
importante enfatizar que somos prestadores de serviço contratados
pelo Estado do Espírito Santo. O cidadão espera que um serviço como
o nosso seja mais eficiente do que o que era oferecido diretamente
pelo Estado, mas a estrutura física da maioria dos hospitais mudou
pouco desde a nossa contratação. Dependemos da boa vontade do
poder público para oferecer um serviço melhor”, afirmou o coordenador da COOTES.

MAIS

QUALIDADE NO
ATENDIMENTO
Com investimento em
educação continuada
aos cooperados
Em 2015 a COOTES
passou a ter 209,5
vínculos com o Estado, o
que corresponde a 5.028
horas de atendimento

MAIOR
VOLUME DE
ATENDIMENTOS

Cooperativa de
especialidade médica
que mais realizou
atendimentos segundo
dados da Secretaria de
Estado da Saúde

5028

horas de atendimento
em 2015

Neste difícil contexto, a COOTES não tem medido esforços para
minimizar os impactos dessas problemáticas no atendimento. A cooperativa tem tentado resolver de maneira mais rápida e eficiente
situações de prioridade, na tentativa de viabilizar um menor tempo de
internação e uma recuperação funcional mais rápida.
Outras ações da COOTES para melhorar o atendimento à população incluem programas de formação dos associados: “Temos oferecido a possibilidade da Educação Continuada aos cooperados, por
meio de parceria com a SBOT-ES, proporcionando isenção de taxas
nos cursos ou congressos de ortopedia no Estado. Esperamos assim ajudar a aprimorar a capacidade técnica dos nossos cooperados,
melhorando com isso a qualidade final do atendimento às pessoas”,
complementa Akel.
O ano de 2015 foi marcado também por desafios na renovação dos contratos das Cooperativas de Especialidades Médicas com o
Governo. “Passamos, mais uma vez, por dificuldades para renovar o
nosso contrato. O modelo de gestão atual merece uma reformulação
para atender bem ambas as partes, ou seja, contratantes e contratados. Ainda assim conseguimos fechar o ano confirmando as nossas
projeções: a COOTES foi a cooperativa de especialidade médica que
realizou o maior volume de atendimento, dentre as outras cooperativas que também prestam serviços médicos ao Estado, segundo dados
estatísticos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)”, finalizou.
O aumento de atendimentos também é confirmado nos números internos da cooperativa. Em 2014 a Cootes registrou 197 vínculos com o Estado, ao passo que em 2015 passou a ter 209,5: um
total correspondente a 5.028 horas de atendimento.

21

22

PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COOTES

Mais benefícios
para o cooperado
Parceira de longa data da COOTES, a Prodoctor disponibiliza
aos cooperados, nos melhores preços de mercado, diversos
programas de proteção familiar

Por mais um ano a Prodoctor atuou ao lado da
Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Espírito Santo, oferecendo aos seus cooperados o melhor
em seguros, com planos especiais de proteção familiar e
profissional.
Neste campo, uma das maiores realizações da Prodoctor junto à COOTES em 2015 foi o trabalho de pesquisa
para avaliar alterações no padrão de vida dos cooperados.
Tadeu Cintra, representante da corretora, explicou: “No
que tange a proteção familiar, iniciamos um trabalho para
identificar se houve mudança de padrão de vida dos cooperados, a fim de ajustar suas apólices no sentido de dar
a eles a tranquilidade financeira caso estejam impedidos
de atuar em face de um acidente ou problema de saúde”.
O ano também foi marcado pelo crescimento do
mercado de seguros, que trouxe uma grande quantidade de novos serviços e possibilidades para os segurados.
A mudança de panorama exigiu da Prodoctor atuação firme na análise dos produtos e serviços disponíveis, além
da negociação de valores e condições diferenciadas junto
às seguradores, visando o benefício dos cooperados da
COOTES.
Tadeu Cintra conclui: “A Prodoctor é parceira da
COOTES há mais de 15 anos. Nossa meta hoje é nos manter cada vez mais próximos dos cooperados, sempre presente nos ambientes e eventos médicos para identificar as
necessidades desse público”.

ASSISTÊNCIA AO
COOPERADO E SUA
FAMÍLIA no caso de
acidentes, problemas
de saúde e outros

MAIS DE

15 ANOS
de parceria com
a COOTES

SEMPRE PRESENTE
na avaliação dos
melhores serviços
e valores para
o cooperado

Tecnologia
e segurança
Desde 2013, a Esteves Informática é parceira da COOTES
no segmento de manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos, redes e bancos de dados.

Com foco em oferecer ainda mais qualidade no
atendimento aos cooperados, um dos grandes investimentos da COOTES no ano de 2015 foi no trabalho em
prol da integridade e segurança dos dados da cooperaMAIS
MAIS
tiva, em parceria com a Esteves Informática.
TECNOLOGIA
ACESSIBILIDADE
A parceira garantiu à COOTES apoio técnico para
o bom funcionamento da rede de computadores e
Parceira da COOTES
Em 2015 a Esteves
programas da cooperativa. Para isso, houve também
na manutenção de
Informática migrou os
equipamentos, software
backups da COOTES
uma grande inovação no sistema de armazenamento
e banco de dados
para nuvem
de dados, conforme aponta Robson Esteves, sócio da
Esteves Informática:
“A segurança das informações
da COOTES é algo fundamental. Assim, migramos para a “nuvem” toO armazenamento em nuvem é um tipo de
dos os backups de informações da
cópia de segurança de arquivos para um
cooperativa, que antes eram armazenados em um servidor físico local,
servidor na internet. Este recurso torna os dados
propiciando, assim, melhor disponida cooperativa mais seguros e acessíveis.
bilidade e segurança desses dados. “
A consultoria da Esteves Informática também possibilitou uma
parceria com um representante da
Google no Brasil, que reduziu os custos do armazenaMAIS SEGURANÇA
mento em nuvem. Outras realizações da Esteves Informática no período incluem reestruturação da rede
Trabalho pautado na segurança dos
sem fio da COOTES, renovação do sistema de Firewall e
dados de nossa cooperativa
antivírus, consultoria para aquisição de equipamentos
eletrônicos, upgrade de servidor de arquivos, além de
licenciamento do servidor Windows.
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Atuação forte na Justiça,
em defesa dos interesses
da nossa cooperativa
Para a Assessoria Jurídica da COOTES, o ano de
2015 foi marcado pela forte atuação em tribunais superiores. Foi possível reverter, em favor da cooperativa, decisões judiciais que renderam compensações financeiras
relevantes. Dr. Alexandre de Lacerda Rossoni confirma:
“Foram processos de INSS, PIS e COFINS, que haviam sido
perdidos pela antiga assessoria jurídica da cooperativa.
Esses processos vão render à COOTES e aos seus cooperados mais de R$30 milhões”.
Para cobrir essas demandas a assessoria jurídica
foi em quatro ocasiões diferentes a cidades como Rio de
Janeiro e Brasília representando a cooperativa em audiências no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal
de Justiça e no Tribunal Regional Federal.
Também foi grande o número de processos e
acompanhamentos menores em que a assessoria jurídica
esteve presente. Foram mais de 100 processos internos,
mais de 20 ofícios respondidos, um processo criminal e
um cível ajuizado. Também foram redigidos mais de 40
pareceres. “À parte dessas atividades, estivemos em 10
reuniões estratégicas com a diretoria da cooperativa e,
em pelo menos, a 50 reuniões com os prestadores de
serviços”, informou o advogado da COOTES.
Rossoni enfatizou a qualidade da equipe que atende a COOTES, e a importância da sua colaboração para o
sucesso das ações jurídicas: “O departamento administrativo da COOTES tem um papel fundamental nas nossas atividades. Sem o apoio dessa equipe seria impossível
chegar os resultados que conquistados”.

Nas questões legais,
em representações
na justiça e
em situações
estratégicas,
o Dr. Alexandre de
Lacerda Rossoni
está sempre junto à
COOTES fornecendo
assessoria jurídica
na defesa da
cooperativa.

MAIS DE

30 MILHÕES
em ressarcimento à COOTES
e seus cooperados

RELACIONAMENTO
E VISIBILIDADE
A comunicação, desde os primórdios, é um instrumento de integração, instrução, desenvolvimento
e troca mútua entre as pessoas. O velho guerreiro
Chacrinha já dizia: “quem não se comunica, se estrumbica”. E, cada vez mais, esta necessidade se torna imprescindível para instituições que se relacionam com
um público variado, como é o caso da COOTES.
A COOTES, uma das maiores cooperativas de especialidade médica do Espírito Santo, passou a dedicar,
desde 2009, especial atenção à comunicação em benefício dos seus associados, colaboradores, prestadores
de serviço e também ao seu público externo.
Para isso, a cooperativa investiu em plataformas de mídia, principalmente na área digital, com implantação de um site institucional com área restrita
exclusiva aos seus associados e envio de centenas de
newsletter desde a sua criação. Investiu também na
comunicação tradicional, com a publicação da Revista
COOTES, um veículo de prestação de contas que traz,

Criação de Revista
Institucional

anualmente, um resumo completo dos investimentos,
conquistas e pareceres oficiais da área jurídica, contábil
e financeira, bem como mensagens da diretoria e dos
conselhos da cooperativa.
“Foi um prazeroso desafio desenvolver, implantar e, continua sendo, coordenar as plataformas de
mídia que compõe o sistema comunicação da cooperativa”, informou o diretor de Comunicação do Balaio
Design + Estratégia, Wallace Capucho, empresa que
presta serviço para COOTES há sete anos consecutivos.
“A responsabilidade do Balaio junto à COOTES permanece a mesma desde que foi estabelecida a parceria:
superar, a cada ano, desafios para levar da melhor
forma possível informações necessárias para a manutenção do trabalho que a cooperativa presta aos seus
tomadores de serviço, bem como informar para a sociedade a importância do trabalho que a cooperativa
desenvolve em prol do bem-estar da população capixaba”, complementa.

Envio de Newsletter
aos associados

Implantação de
Site Institucional
com área restrita
para o cooperado
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