
VANTAGENS

Foco na reunião
de pessoas e 
não no capital 

www.cooperfenixti.com.br (11) 99585-6004 comercial@cooperfenixti.com.br 

Visa a necessidades
do grupo e a
prosperidade conjunta

Une desenvolvimento 
econômico com 
bem-estar social

PRINCIPAIS PRODUTOS

Construímos portais, websites e aplicações web, com utilização de ferramentas de 
prototipação e metodologias ágeis de desenvolvimento para viabilizar soluções 
digitais modernas, seguras e financeiramente viáveis.

Atuamos em conjunto com a sua organização para obter, analisar, comunicar e validar 
processos, políticas e sistemas de informação. Nós sugerimos alternativas e executamos as 
melhores soluções de TI. (Projetos – Processos – Implantação – Segurança – Outsourcing).

Faça análise do seu negócio e obtenha insights para permitir decisões seguras e 
rápidas. Obtenha visuais impressionantes e compartilhe-os com seus colegas de 
equipe em qualquer dispositivo.

Manter suas operações e aplicações Mainframe atualizadas e otimizadas é o alicerce para 
o crescimento digital dos seus negócios, e a CooperFênixTI tem disponível profissionais 
com mais de 30 anos de experiência que certamente irão auxiliar a garantir esse desafio.



BENEFÍCIOS
ALGUNS

PARA O

COOPERADO

Participação do
cooperado nos resultados
da Cooperativa1

Proximidade e 
atendimento 
personalizado 2

Canais de atendimento 
fáceis e ágeis.  3 Portifólio de Serviços4

Os fundadores da CooperFênixTI são profissionais 
de Tecnologia da Informação com uma história 
efetiva de projetos implantados em diversos ramos 
de atividades.
Com todo orgulho, somos seniores! 
Após várias reuniões preparatórias e contando com 
a ajuda da OCESP, estamos juntos para empreender 
no modelo cooperativista, onde todos são donos.
Nosso diferencial vai além da maturidade e da 
qualidade dos nossos currículos. Tendo foco na 
vantagem do modelo cooperativista, propiciamos 
melhores condições de trabalho, melhor 
remuneração e muito mais vantagens do que nos 
modelos vigentes.
A CooperFênixTI terá condições de repassar para os 
nossos cooperados, percentual maior do que o 
valor hora que são recebidos nos contratos atuais 
do mercado de trabalho, sendo a diferença apenas 
voltada para reservas e benefícios, cujas sobras 
retornarão para todos os cooperados.

As empresas contratantes economizarão, visto 
que em função da exclusão da figura do 
intermediário, os valores pagos pelos contratantes 
podem ser bem menores, o que, substancial-
mente, reduzirá seus custos e nos dará maior 
condição de competitividade.
Temos a experiência profissional acumulada pelos 
cooperados, todos oriundos de grandes empresas 
nos ramos de seguro, financeiro, agrícola, 
hospitalar, serviços e, também, a parceria informal 
com pessoas conhecidas e renomadas no âmbito 
do cooperativismo. Um de nossos fundadores foi 
Coordenador de TI do SESCOOP/SP, e temos, 
como nosso mentor e apoiador, um ex-dirigente 
da OCESP e SESCOOP/SP.
Por tudo isso, a CooperFênixTI está preparada 
para entregar as melhores soluções e serviços 
com preço adequado. 
Seja nosso parceiro/cliente e tenha sua TI 
operando com o melhor custo x benefício.
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