


RELATÓRIO DO
COMERCIAL

2019







Desenvolvimento do projeto PODD ( Vitória).

Digitalização de todos os contratos .

Aumentamos nosso numero de analises de oportunidades.

Ampliamos ainda mais nossos atendimentos via app

(corporativo).



COMERCIAL



PROJEÇÕES
COMERCIAL 2020

Lançamento do Projeto PODD vitória em maio de 2020

Acompanhar a operacionalização, entendendo as 
necessidades para a criação de novas categorias de 
atendimentos.

Imediatamente após  implantação, buscar clientes 
corporativos afim de dar  mais sustentabilidade ao projeto 
e identificar novas praças para exploração do PODD



COMERCIAL



TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO



RELATÓRIO
T.I 2019

1- Remodelagem do Site da Coopertran (www.coopertran.com.br), 

para aceitar upload de arquivo em Excel.

2- Ampliação da Sala do Financeiro, juntamente com o cabeamento de 

rede.

3- Troca de Câmeras de Segurança com qualidade melhor.

4- Efetivação do Programa dos Correios (SIGEP).

5- Envio, Recebimento e pagamentos de arquivos bancários – Banco 

do Brasil

6- Dirf Completamente Web – Integrada ao sistema FPC e emitida pelo 

cooperado no Extranet.

7 – Desenvolvimento e Efetivação do Aplicativo e Retaguarda do 
Programa de Qualidade do  Cooperado 05 Estrelas, tanto IOS quando 
Android.



RELATÓRIO
T.I 2019

8- Desenvolvimento do Ponto online, tanto IOS quando Android –

Através de Geolocalização.

9 – Integração Total dos Layouts do programa da Contabilidade 

(Domínio Sistemas), juntamente com a Easy (FPC), facilitando a 

importação e exportação.

10 – Placa Receptora de chamadas por setor.

11 – PFSENSE – Firewall desenvolvido internamente para monitorar o 

tráfego da internet interna, dentre outros.

12- Certificado Digital, software de emissão de notas fiscais da 

prefeitura de Belo Horizonte para atender ao Cliente CAIXA.

13 – Internet – Melhora da internet da Cooperativa.



RELATÓRIO
T.I 2019

14 - Envio, Recebimento, pagamentos de arquivos bancários – SICOOB

15 – Desenvolvimento do Aplicativo em Android e retaguarda para 

Captação de motoristas de aplicativo. 

16 – Desenvolvimento do Site do PODD (www.podd.coop.br), juntamente 

com a parte cadastral conversando com o Retaguarda do App de Captação.

17 – Criação da ITECOOP, juntamente com o acompanhamento do 

Aplicativo PODD.

18 – Montagem de toda a estrutura de campanha e envio de WhatsApp, 

através da Ferramenta Sac Digital.

19 – Ampliação da Sala de Reunião e de toda estrutura elétrica e de rede.

20 – Desenvolvimento do Circuito Interno de Câmeras e Alarmes em 

Vitória-ES.



PROJEÇÕES
T.I 2020

Desenvolvimento do PODD para os motoristas de aplicativo em Vitória – ES.

Desenvolvimento juntamente com a iTecoop de um software interno, para

gerenciamento de toda a produção, folha de repasse do cooperado e exportação de

Dados para o extranet.

Montagem de servidores e cabeamento de toda rede interna e externa de Vitória.

Acesso remoto de todo o sistema, para para utilizarmos em Congonhas –MG.

Treinamento pessoal para novos colaboradores.

Remodelagem de todo o EMW – Extranet – para uma linguagem mais atualizada,

possibilitando assim Várias Melhorias .

Adequação do layout da Valecard com o FPC



Banco de Dados na Nuvem

Storage (melhoria de backups) interno e em nuvem

Servidor de impressão.

Acess Point –Melhoria do wi-fi de todo o prédio da Coopertran.

Desenvolvimento de software de chamados, para atender toda a

Cooperativa e organizar o setor de Tecnologia da informação.

Digitalização de Documentos

Programar troca das versões do Windows dos Servidores e das

Máquinas dos Colaboradoes.

PROJEÇÕES
T.I 2020 

Projetos Futuros 



RELATÓRIO DO 
SOCIAL

2019



RELATÓRIO
SOCIAL 2019

Em 2019 , com o objetivo de qualificar a mão de obra de
nossos cooperados e consequentemente oferecer a nossos
clientes um serviço diferenciado, a diretoria social , dedicou
grande parte do seu tempo ao programa da qualidade
cooperado 5 estrelas.

Para implantação desse projeto, além de elaboração de todo
material gráfico, manual do cooperado e do cliente , bem
como roteiros de treinamentos , vídeos e etc.
Foram necessários também, realizações de vários
treinamentos de capacitação em diversas cidades onde
temos contratos vigentes.

Paralalelamente, foram realizados várias reuniões com
cooperados, elaboração de atas, treinamentos sobre o
cooperativismo , além de fornecer todo suporte necessários
as demais diretorias e aos cooperados que por algum motivo
se recorreram a diretoria social.



Além dos convênios já existentes
Novos parcerias foram firmadas em 2019.

.Centro Universitário UNA.

.Oficinas credenciadas para emissões de laudos,
em todas as cidades e estados aonde temos
contratos vigentes.

CONVÊNIOS

RELATÓRIO
SOCIAL 2019



Para atender as demandas de Marketing, Comunicação e
Produção de Eventos da Coopertran contratamos mais um
profissional, que dará suporte ainda maior a área social da
cooperativa e demais diretorias.

CONTRATAÇÃO DE
UM FUNCIONÁRIO

RELATÓRIO
SOCIAL 2019



PROJEÇÕES
SOCIAL 2020

Para o ano de 2020 , vem ai mais um grande desafio para a

diretoria social que é o novo projeto de aplicativo que deverá

iniciar em Vitória / ES aproximadamente em 1º de maio.

Trata-se de um projeto grandioso com estimativa de no mínimo

quatro mil novos associados.

Projeto esse, que para por em prática, teremos que elaborar e

discutir algumas estratégias visando a melhor forma de adesão

e treinamentos desses possíveis novos cooperados, bem como

viabilização de novas parcerias e visitas periódicas aos

contratos.



COOPERADO 5 ESTRELAS

PROJEÇÕES
SOCIAL 2020

.O programa da qualidade 5 estrelas foi

implantado com sucesso.

.Em 2020 daremos continuidade com

novos ciclos de avaliações e treinamentos

visando manter a qualificação de mão de

obra de todo o quadro social.







- Implantação do VALE CARD (Abastecimento e Alimentação);

- Ajustes e melhorias no sistema financeiro e contábil (Easy System);

- Investimentos no PODD;

- Devolução das sobras 2018;

- Devolução das cotas partes solicitadas em 2018;

- Implantação de parceria com o SICOOB – Congonhas, disponibilizando serviços

bancários mais baratos, Conta Salário, empréstimos consignados para Cooperados e

Colaboradores, dentre outros.



CUSTOS DAS
ASSEMBELIAS

LOCAÇÕES DE ESPAÇOS – R$9.600,00

ALIMENTAÇÃO – R$67.400,00

DECORÇÃO E CERIMONIAL– R$9.850,00

MATERIAS GRÁFICOS – R$5.150,90

DIPLOMAS – R$7.238,25

RECREAÇÃO INFANTIL – R$3.430,00

TRANSPORTE – 12.538,00

APROXIMADAMENTE: R$115.207,15

-Absorção da Contabilidade para a estrutura da Dir. Financeira, permitido

controles e ajustes mais eficientes;

-Adequação dos repasses para atender as novas exigências do e-social;

-Economia nos gastos com a estrutura administrativa (energia, água, papeis,

combustível, etc.)

-Utilização da ferramenta WhatsApp para comunicação com os Cooperados.

-Conferencia do repasse antes do depósito, evitando erros de repasse.



PROJEÇÕES
FINANCEIRO 2020

- Reestruturação do setor Financeiro para atender às demandas do 

PODD;

- Manutenção e extensão das parcerias bancárias para atender às 

necessidades dos Cooperados;

- Melhorar a eficiência econômica estrutural;

- Melhorar a comunicação do WhatzApp;





1 – Contabilidade até 2018 era feita em escritório externo, hoje esta escrituração 

é interna feita através de um profissional (contador), funcionário da cooperativa, 

trazendo com isso mais agilidade e segurança nas informações contábeis;

2 – Contratatamos uma funcionária para atuar no setor de RH, além disso, é 

responsável pelos lançamentos de dados para o E-SOCIAL que também era feito 

por escritório terceirizado;

3 – Fizemos algumas alterações no quadro de funcionários visando melhor Foi 

feito também qualificação das atividades internas da cooperativa;

4 – Implantamos o ponto digital de pessoal através de aplicativo no celular de 

cada um, que mostra o local e horário exato em que o funcionário bateu o seu 

ponto facilitando o acompanhamento diário destes.



PROJEÇÕES
ADMINISTRATIVO 

2020

Para o próximo ano estamos estudando a possibilidade 

de mudança, em nossos uniformes visando atualizar o 

visual da cooperativa nos moldes atuais. 





-Reativamos a Transit GTO-1738 para transporte dos funcionários de Conselheiro Lafaiete 
para Congonhas e vice versa. 
-Auxiliamos os cooperados nas compras dos veículos novos através do convênio frotista.
-Foram recebidas todas as notificações e multas de todos os veículos que foram adquiridos 
e que estão no fundo de aquisição (estamos muito preocupados com o excesso de 
notificações e multas recebidas).

-Foram trocados 3 gestores, da CSN Casa de Pedra (Congonhas), Caixa Econômica Federal / 
Correios (Belo Horizonte), e o da Prefeitura Municipal de Congonhas.
Contratamos mais 1 funcionário para auxiliar o gestor de contrato, Sr. Flávio do Rio Grande 
do Sul, conforme o aumento de novos contratos dos Correios.

-Contratamos 1 auxiliar para dar suporte ao Gestor Maxwell no contrato Petrobrás (Betim).
-Foram trocados os Técnicos de Segurança da Coopertran CSN e da Coopertran(Matriz).



Para a gestão 2020, iremos efetuar a aquisição de 
2 veículos para o apoio operacional da Coopertran.

PROJEÇÕES
OPERACIONAL  2020



OBRIGADO!




