
Olá, tudo bem com você?

Em meio às mudanças drásticas e repentinas na sociedade, muitas áreas de 
atuação foram afetadas. Dentre elas, a prestação de serviços de home care.
O contato pessoal, sempre utilizado junto aos pro�ssionais para sua contrata-
ção, em meio ao isolamento social acabou praticamente extinto. Em contrapar-
tida, com mais pessoas enfermas, a rotatividade de pessoas na área da saúde 
acabou por aumentar. E como fazer para suprir a ausência de alguns pro�ssio-
nais?

A Bluecoop, Cooperativa que há anos atua na área da saúde, mantém contato 
remoto com todos os seus associados. Com tecnologia própria, consegue veri�-
car onde há cooperado em cada região da cidade, o que propicia agilidade na 
realização dos serviços.

Com plena observância aos princípios do cooperativismo, mas através de ferra-
mentas que permitem o contato imediato com pro�ssionais, é possível veri�car 
se este tem interesse na prestação e, em caso positivo, já lhe passar as informa-
ções acerca da prestação que será realizada.

Além do seu quadro associativo, o sistema próprio da Cooperativa, permite 
interação com pro�ssionais da saúde, de forma a explicar todo o funcionamento 
do cooperativismo e dando plenas condições de que este, caso tenha interesse, 
possa aderir à sociedade de forma espontânea. Tal fato renova continuamente o 
quadro de prestadores na área da saúde.

Importante também apontarmos que a forma de prestação de serviços que 
cada empresa precisa é debatida diretamente com um gestor de contrato da 
cooperativa que, após, reune-se com os pro�ssionais para discussão sobre a 
melhor forma de execução

Os pontos acima relatados agilizam todo procedimento e garantem ao tomador 
um atendimento personalizado de acordo com suas necessidades técnicas.

Caso tenha interesse em conhecer nossa plataforma de trabalho ou mesmo 
mais informações sobre o cooperativismo, entre em contato conosco através  do 
telefone: (11) 4010-3560 ou pelo E-mail: bluecoop@bluecoop.com.br

Será um prazer atende-los e, principalmente, instituir uma parceria.


