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1 . 2016

Relatório

Apresentação
Senhor Presidente do Conselho de Administração,

Referimo-nos à Resolução CMN 4.433/2015, que dispõe sobre a instituição de componente organizacional de Ouvidoria e
define como atribuições desse componente elaborar e encaminhar, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e
qualitativo acerca da atuação da Ouvidoria e manter o conselho de administração ou, na sua ausência, a diretoria da instituição, informado sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado
das medidas adotadas pelos administradores da instituição para solucioná-los.
Em conformidade com o referido normativo, apresentamos o relatório das atividades desenvolvidas pelo componente
organizacional de ouvidoria, durante o primeiro semestre de 2016.
Finalizando, agradecemos a colaboração dos profissionais envolvidos durante o desenvolvimento de nossas atividades e
colocamo-nos à disposição para esclarecimentos considerados necessários.
Atenciosamente,

Apresentação
Em 2010, o Conselho Monetário Nacional permitiu que as

formações, apresentamos o resultado das medidas pro-

cooperativas de crédito compartilhassem a mesma estru-

movidas pelos administradores das instituições, em virtu-

tura de Ouvidoria, a exemplo do que já era permitido nos

de da ocorrência desses eventos.

conglomerados financeiros.

Apresentamos, neste documento, o detalhamento estatís-

Os órgãos de administração do Bancoob e do Sicoob Con-

tico relativo ao canal de Ouvidoria Sicoob. As informações

federação decidiram pela instituição do componente único

referentes aos canais de Ouvidoria Bancoob, Ponta Admi-

de ouvidoria, a ser mantido no Bancoob, passando a vigo-

nistradora de Consórcios e Bancoob DTVM serão apresen-

rar a partir de 1º de julho de 2010.

tadas em relatórios próprios.

Elaboramos semestralmente uma síntese dos eventos
ocorridos no canal de Ouvidoria e, associadas a essas in-

Designação e responsabilidades do Ouvidor
e do diretor responsável pela Ouvidoria

Entidades
participantes
do
Componente Organizacional Único de
Ouvidoria do Sicoob

Após a instituição do componente organizacional único de
ouvidoria do Sicoob, o Diretor de Controle e a Ouvidora, ambos

O Sistema Sicoob possui particularidades em seu

do Bancoob, foram designados para atuar como diretor

modelo organizacional que levam à necessidade de

responsável e ouvidora, respectivamente.

segregação dos canais de atendimento de ouvidoria.
Por esse motivo os canais são disponibilizados com

O Diretor de Controle é responsável, perante o Banco Central

identidades distintas.

do Brasil, pelo cumprimento dos procedimentos referentes à
Canal de ouvidoria Sicoob - Recebe demandas

unidade de ouvidoria.

originadas nas cooperativas singulares vinculadas às
O Ouvidor deve observar o cumprimento das atribuições
regulamentares estatutariamente instituídas.

cooperativas centrais que compõem o Sistema, à
exceção das cooperativas Credicitrus - Sicoob SP - e
Cooperforte - Sicoob Planalto Central - que optaram
pela instituição de ouvidoria própria.

Meios de divulgação dos
atendimento da Ouvidoria

canais

de

Canal de ouvidoria Bancoob - Recepciona demandas
dos clientes e de usuários de seus produtos e serviços.

Os canais de ouvidoria são divulgados nas páginas eletrônicas
da internet, nos extratos, nos comprovantes eletrônicos, nos

O mesmo canal é compartilhado para o atendimento da
Bancoob DTVM.

contratos formalizados com os clientes e nos materiais de

Canal de ouvidoria Ponta Administradora de Consórcios

propaganda e de publicidade que se destinam aos clientes e

- Recebe demandas dos participantes dos grupos de

usuários dos produtos e serviços das instituições.

consórcios comercializados pelas cooperativas e pela

A disponibilização é feita por meio de acesso telefônico

Ponta Administradora de Consórcios.

gratuito, e-mail, formulário eletrônico ou por correspondência.
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Avaliação de Eficácia

dos trabalhos da Ouvidoria

Atividades de controle
Para garantir a eficácia das atividades, são realizadas periodicamente ações de controle nos procedimentos do Bancoob,
das entidades do Sicoob e dos fornecedores terceirizados. Algumas das atividades estão listadas abaixo:





Manutenção cadastral das cooperativas aderentes

notificação sobre as demandas que completam

ao

sete dias sem o registro de solução e, a partir do

componente

único

(descredenciamentos,

incorporações e inclusão de novas cooperativas),

décimo

no sistema informatizado;

acompanhamento especial para que não seja

Manutenção dos registros obrigatórios no Unicad -

ultrapassado o prazo estabelecido pelo Banco

Conferência do cadastro de todas as cooperativas

Central, de 15 dias;

solicitando atualização àquelas que estejam em





de

registro,

é

feito

um

Gestão do Call Center - Atualização da base de

desconformidade;

conhecimento dos atendentes do call center,

Manutenção e guarda de termos de adesão - Para

audição de gravações e conferência dos registros

formalização

dos atendimentos, são atividades realizadas com o

do

processo

de

adesão

ao

componente único de ouvidoria, as cooperativas
singulares encaminham o termo de adesão. Eles



dia

intuito de garantir a qualidade das informações;


Atualização dos manuais do SOS - Sistema de

são arquivados nas dependências da Ouvidoria;

Ouvidoria do Sicoob e publicação de instruções às

Acompanhamento das ocorrências - O controle de

cooperativas; e

demandas é feito diariamente por meio de
extração de relatórios. Os responsáveis pelo



Manutenção evolutiva do sistema informatizado
utilizado para a gestão do canal de ouvidoria.

acompanhamento das ocorrências recebem uma

Apoio e suporte
Atividades desenvolvidas:



Apoio aos usuários na utilização do sistema de ouvidoria;



Apoio na elaboração de respostas - Os funcionários do componente único auxiliam na elaboração das respostas, sempre que solicitado. São fornecidas orientações a respeito das ações que devem ser seguidas para sanar
dúvidas ou promover a conciliação entre a cooperativa e seus associados;



Intervenções na solução de ocorrências que têm como responsáveis áreas do Bancoob e do Sicoob Confederação - Nesses casos é realizado o acompanhamento da demanda até a solução pela área responsável pela
prestação do serviço; e



Consulta jurídica - Algumas demandas, cuja natureza apresenta risco legal ou necessidade de observação de
legislação específica, são encaminhadas para a análise da Gerência Jurídica.
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Avaliação de Eficácia

dos trabalhos da Ouvidoria

Pesquisa de Satisfação
A Pesquisa de Satisfação é uma importante ferramenta

A partir da aplicação da campanha, uma prévia da

de gestão e o seu objetivo é mensurar o que os clientes

pesquisa passou a ser consolidada mensalmente e os

estão sentindo ou pensando sobre os processos,

representantes das entidades recebem as informações

produtos e serviços da uma organização.

sobre possíveis insatisfações para que possam avaliar e,

Ao encerramento das ocorrências são realizados contatos
com os demandantes de reclamações classificadas como

considerando

pertinente,

apresentam

novas

considerações às manifestações de insatisfação.

procedentes. Não participam da pesquisa apenas as

O detalhamento do resultado da pesquisa é consolidado

pessoas que não têm interesse ou quando não há sucesso

trimestralmente

no contato.

encaminhado às cooperativas ou às áreas responsáveis

No segundo semestre de 2013 a ouvidoria propôs o

em

um

relatório

específico

e

pela avaliação e acompanhamento dos resultados.

alcance de 70% no resultado da pesquisa de satisfação

Os procedimentos realizados durante a campanha foram

para o quesito “A solução apresentada foi satisfatória?”.

incorporados à rotina das atividades e nos semestres

Com o intuito de incentivar o alcance do resultado foi
promovida uma campanha premiando os vencedores e
divulgando as práticas que contribuíram para o alcance

seguintes à campanha a meta foi alcançada, e no
primeiro semestre de 2016, foi alcançado o índice de
72%.

dos resultados, adotadas pelos participantes.
Naquela ocasião, foi possível observar êxito dessas
medidas

adotadas

conseguindo

alcançar

71%

de

satisfação.
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Programa de qualidade
Laboratório de Monitoria

No momento do atendimento, a postura do atendente

iniciado em 2014 intitulado como “Cliente surpresa”, que

reflete a imagem do Sistema. Por esse motivo é

tem o objetivo de desenvolver as habilidades dos

desenvolvido um trabalho intitulado “Laboratório de

atendentes com o foco na manutenção da estabilidade

Monitoria”.

emocional.

No laboratório de monitoria são realizadas escutas e
avaliações das gravações. Depois que as avaliações são
concluídas as equipes se reúnem, discutem os resultados e
definem as ações necessárias para o aprimoramento das
abordagens nos atendimentos.

São simulações de contato com situações típicas de
estresse para que o atendente exercite atitudes positivas,
possa avaliar sua conduta e ser orientado para que, quando
estiver em uma situação real, tenha êxito em seu
posicionamento.

O resultado do laboratório permite a aplicação de trabalhos
Neste semestre os atendentes avaliados tiveram a

em forma de orientações e treinamentos.

oportunidade de participar das reuniões de monitoria e
Além da definição do escopo de treinamentos oferecidos à
equipe do call center, no 2º semestre de 2015 foram
desenvolvidas atividades voltadas para o alinhamento do

aprender com maior profundidade sobre os procedimentos
adotados no laboratório e os critérios de avaliação
supervisionados.

trabalho das equipes de monitoria.
Também foram aplicados treinamentos com o objetivo de
Foram realizados encontros entre os monitores com a
finalidade de aprimorar a percepção das necessidades de

padronizar o conhecimento dos colaboradores que atuam
como atendentes no canal de ouvidoria.

melhoria no processo de monitoria, assim como o
aprimoramento

das

atividades

promovidas

para

o

Citamos abaixo os treinamentos realizados ao longo do

desenvolvimento dos atendentes.

primeiro semestre de 2016:

Cliente Surpresa — No canal de ouvidoria, não raro



Gramática normativa
Concordância nominal;



Qualidade no atendimento - Critérios da avaliação;



Técnica vocal - Linguagem e dicção; e



A arte de ouvir - Atenção, empatia e escuta ativa.

identificamos situações em que os clientes iniciam o
contato com os “ânimos exaltados”, sendo necessário que
os atendentes estejam preparados para ouvir e contornar a
situação, para que então seja possível dar prosseguimento
ao diálogo.

da

língua

portuguesa-

Essa preparação é muito importante, pois ao ser pego de
surpresa o atendente pode demostrar insegurança na
condução do atendimento. Percebendo situações com
essas características, demos continuidade ao programa
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Adequação da Estrutura
Boletim da ouvidoria
O Workshop de Ouvidoria é uma parceria da ouvidoria com as
equipes de monitoração de ouvidoria no Sicoob. O conteúdo das
novas edições foi elaborado com informações relacionadas à
estrutura do canal de ouvidoria, premissas, atribuições e processos
de atendimento.

Com o intuito de ampliar a proximidade da equipe
da Ouvidoria com as cooperativas centrais e singulares, contribuindo com a divulgação de informações em períodos mais curtos, é realizada a publicação do Boletim da Ouvidoria.

A programação é distribuída em momentos de enfoques
conceituais, formação de grupos para estudo de casos, aplicação

As informações que transitam no canal de Ouvido-

de

ria são compiladas e compartilhadas, permitindo

dinâmicas,

utilizando

exemplos

reais

recebidos

pelas

disseminar informações e boas práticas aplicadas

cooperativas e apresentação de conteúdo audiovisual.

no Sicoob, beneficiando os associados.
Neste semestre o workshop não foi realizado, no entanto há
previsão de realização no segundo semestre de 2016.

Percebendo um período de maior movimentação

O conteúdo programático aborda os seguintes temas:

nas equipes de “agentes de apoio” das cooperativas singulares - seja pela entrada de novos agentes,



Princípios, objetivos e valores da ouvidoria;



Principais Legislações/Manual Instruções Gerais
Responsabilidades;

– MIG Papéis e

processo natural de substituição ou por novas adesões originadas

de cooperativas que migraram

Perfil da ouvidoria - mudança cultural x profissionalismo no
atendimento - postura técnica x comportamental;

para o Sicoob - no primeiro semestre foram elabo-



A importância da comunicação: habilidade em comunicar-se com
diferentes perfis associados/usuários;

no segundo semestre reforçaremos a utilização do



Gestão das ocorrências (prazos/qualidade das respostas);



Ocorrências mais relevantes;



Relatório Semestral/Boletim Ouvidoria e Relatório SLA;

único de ouvidoria do Sicoob, os participantes



Alinhamento estratégico - Oferecer um atendimento de excelência
ao associado; e

e suas atribuições;



Discussão de casos/ocorrências - Oficina.



radas quatro edições voltadas à esse momento e

material como apoio:
I.

II.

A estrutura do componente organizacional

Mediação de conflitos e a participação da ouvidoria durante o processo de atendimento;

Sistema informatizado
Necessidades de adaptação são percebidas ao longo da utilização do
sistema

e,

sempre

que

necessário,

são

implantadas

novas

funcionalidades. Trabalhando em parceria com o fornecedor do sistema

III. A importância do acesso à informação, sendo
transmitida de forma clara e verdadeira ao
associado; e

adotamos as providências para que as melhorias sejam promovidas. As

IV. A demonstração de todo o processo de gestão

medidas envolvem o processo de identificação, especificação e

das ocorrências recebidas no canal de ouvido-

homologação, até que sejam disponibilizadas aos usuários. No primeiro

ria, o fluxo das informações, o que o associado

semestre de 2016 foram realizadas adequações com a finalidade de

espera das respostas e o reflexo de como ele

atender ao cumprimento regulamentar relativo à mudança no controle

se manifesta na pesquisa de satisfação.

do prazo de respostas e demais implicações percebidas em relatórios.
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Certificação

Acompanhamento de certificações e atualização de conhecimentos

Processo de certificação de ouvidores
Os integrantes da Ouvidoria lotados no componente
organizacional

único,

participam

de

eventos

e

Certificações adquiridas pela equipe da Ouvidoria:


Certificação de Ouvidor – ABO - Associação Brasileira

treinamentos promovidos por entidades de comprovada
de Ouvidores, seccional do Distrito Federal;

capacidade técnica, vinculadas a entidades de classe ou
especializadas em treinamentos para os profissionais de



Ouvidorias.
Os treinamentos têm o intuito de cumprir com o conteúdo

Certificação de Ouvidor – ABO - Associação Brasileira
de Ouvidores, seccional Santa Catarina; e



Fundamentos ITIL - Quint – Wellington Redwood.

programático requerido na Resolução CMN 4.433/2015 e
capacitar os funcionários para cumprir com as atribuições
da Ouvidoria, sempre no contexto do desenvolvimento
contínuo.

Cursos de extensão:


Direito do consumidor - Fundação Getúlio Vargas;



Direito do bancário - Fundação Getúlio Vargas;



Help Desk Analyst Boot Camp - Help Desk Institute.

Faz parte do planejamento dos treinamentos da Ouvidoria
a realização de exames de certificação por parte de seus
integrantes.

Treinamentos complementares
Além dos treinamentos e certificações adquiridas, o Bancoob busca manter a equipe do componente organizacional único de
ouvidoria em constante atualização de conhecimentos. No primeiro semestre de 2016, fizeram parte do plano de atualização
de conhecimentos, os seguintes treinamentos:


Ética Sicoob;



Prevenção à lavagem de dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo;



Comunicação Escrita; e



Excelência no Atendimento.

Acompanhamento das ações desenvolvidas pela FEBRABAN
Representação na Comissão de Ouvidorias e Relações com os Clientes:


Protocolo de ouvidoria - Ação proposta pela comissão ao Banco Central para que o cidadão recorra à ouvidoria da
Instituição Financeira antes de registrar demandas no RDR - Sistema de Registro de Demandas do Cidadão- tendo
como requisito a apresentação do número de protocolo obtido na ouvidoria da IF;



Mutirões de renegociação de dívidas promovidos pelo PROCON com a participação da Comissão;



Seminário de Relacionamento com Clientes - SEMARC 2016;



Ouvidoria de bancos: Aprimorando o relacionamento com clientes

- Evento promovido pelo Banco Central - Oficinas e

debates; e


Excelência no Atendimento.
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Critérios de classificação

situação das reclamações

Improcedente
Característica atribuída a uma reclamação injustificada – aquela que parte de uma falha de julgamento por
parte do reclamante; ou quando o reclamante transmite informações insuficientes e a Ouvidoria não
consegue novo contato de esclarecimentos.

Procedente
Característica atribuída a uma reclamação justificada, com fundamento. Quando as afirmações do cliente são
confirmadas.

Procedente solucionada
Reclamação identificada como procedente resolvida por meio da realização de procedimentos identificados
como necessários para a resolução da reclamação.

Procedente não solucionada
Reclamação identificada como procedente cujos procedimentos identificados como necessários para a
resolução não tenham sido suficientes, ou não foram concluídos em tempo hábil.
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Acompanhamento de RDR
Em 2012 a Ouvidoria passou a acompanhar as demandas

responsável por tratar as ocorrências relacionadas aos

registradas no sistema RDR - Sistema de Registro de

serviços prestados pelas cooperativas de crédito.

Demandas do Cidadão, disponibilizado pelo Banco Central.
Durante o segundo semestre de 2015 foram registradas 77
As demandas registradas nesse canal são inicialmente
recebidas pela Gerência Jurídica do Bancoob – Gejur. Ao
identificar que a responsabilidade pela resolução da

reclamações direcionadas ao Bancoob, já no primeiro
semestre de 2016 esse número reduziu em 27%, tendo sido
registradas 56 ocorrências.

demanda não cabe ao Bancoob e sim às cooperativas de
crédito,

a

Gejur

encaminha

a

demanda

para

o

acompanhamento por parte da Ouvidoria Sicoob, que é

As

manifestações

direcionadas

às

cooperativas

representaram 41,1% desse total, enquanto 51,8%, de fato,
tiveram origem no Bancoob.

Análise estatística das ocorrências de RDR
Responsável - 1º semestre de 2016
Demandas de RDR
77

51,8%
41,1%

56

29
23
7,1%
4
2º semestre de 2015

1º semestre de 2016

Bancoob/Gejur

Ouvidoria/Cooperativa

1º nível
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Panorama Geral

do canal de Ouvidoria Sicoob

A seguir, apresentamos o detalhamento estatístico relativo ao canal de Ouvidoria Sicoob.
Durante o primeiro semestre de 2016, foram recebidos 18.832 contatos, sobre os quais apresentamos uma avaliação e
segregação estatística.
1º Nível de Atendimento
Evolução - Finalizadas no ato do atendimento

O número de demandas registradas e encerradas no ato do
atendimento apresentou um aumento quando comparamos os dois últimos semestres. Com o total de 16.599 con-

11.857

tatos, tivemos um crescimento de 8,2%.

16.599

15.343

13.905

17%
10%

8,2%

A equipe de recepção de chamados é orientada quanto aos
critérios para registro de reclamações. É priorizado o registro de reclamação daquele usuário que já contatou os ca-

2º sem 2014

1º sem 2015

2º sem 2015

1º sem 2016

nais de atendimento de primeiro nível.
Os demais usuários recebem esclarecimentos e são direcionados ao canal competente para a solução do assunto.

Comparativo - Finalizadas em 1º nível
5.835

5.629

5.360
2º sem 2015

4.413
2.908

1º sem 2016

3.389

1.917 2.003
198 162

Manifestações
No canal de ouvidoria Sicoob foram registradas 2.233

49

33

9

17

4

3

10

3

Tipo de Atendimento
91,3%

manifestações. Essas ocorrências estão distribuídas em
2.039 reclamações e 194 demandas segregadas nos
tipos dúvida, outros, elogio e sugestão.
Não foram recebidas manifestações por meio do canal

2.039

Reclamação

2,6%

2,5%

57

55

2,0%
45

1,6%
37

Dúvida

Outros

Elogio

Sugestão

destinado ao portador de deficiência auditiva ou de
fala.
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Reclamações

detalhamento das ocorrências

Evolução semestral - Reclamações

Tipo de usuário e situação

No gráfico abaixo demonstramos a evolução semestral do

Os clientes do tipo pessoa física representam 65% dos

número de reclamações recebidas no canal de Ouvidoria

que acionaram o canal de Ouvidoria Sicoob. As reclama-

Sicoob.

ções que foram classificadas como ‘procedente solucio-

Podemos observar um crescimento de 18% no número de

nada’, também representam o maior percentual, corres-

reclamações no primeiro semestre de 2016 em relação

pondendo a 54%.

ao semestre anterior.
Tipo de usuário
65%

Evolução das Reclamações

25%

35%

1.729
1.310

18%

2.039

1.320
719

1.384

6%
Pe ssoa Física

2º sem 2014

1º sem 2015

2º sem 2015

1º sem 2016

Pessoa Jurídica

Situação das reclamações
54%
46%

1107

932

Improcedente

Procedente

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Temas definidos pelo Banco Central

1 Atendimento

8

Publicidade Enganosa ou Abusiva

2 Cheques

9

Relação contratual

3 Conta-Corrente

10

Contemplação (Consórcio)

4 Operações de Crédito

11

Encerramento de Grupos (Consórcio)

5 Cartão de Crédito

12

Distribuição de Sobras e Rateio de Perdas e
Quotas-partes (Cooperativas)

6 Aplicações, Investimentos e Custódia de Valores
7

Tarifas e Assemelhados

13

Outros Temas

12

Reclamações

detalhamento das ocorrências

Reclamações/Temas

Comparativo - Reclamações por tema
758

849

2º sem 2015
322 272
248
218
43

160 131 128 119 118

76 86

78 68

21 37

4

12

9

1º sem 2016
9

1

1

Entre as demandas classificadas como “Reclamação”, alguns temas se destacaram pela quantidade de ocorrências e/ou
pela relevância. Acima apresentamos o comparativo dos dois últimos semestres, de acordo com a classificação dos
temas.
O tema “Atendimento” continua sendo o mais reclamado, representando 41,6% das reclamações registradas no canal,
apresentou um crescimento de 12%.
Outros temas que compõem os cinco mais reclamados, referem-se a “Operações de Crédito”, “Conta-Corrente”,
“Distribuição de sobras” e “Cheques”. O tema “Operações de crédito” apresentou crescimento de 48% e “Distribuição
de sobras” 272%. No entanto “Conta corrente” e “Cheques” apresentaram redução de 9% e 2%, respectivamente.
O tema “Cartão de Crédito”, que apresentou um aumento de 61% no segundo semestre de 2015, teve redução em 1%
no primeiro semestre de 2016.
A seguir apresentamos uma síntese dos assuntos abordados nas reclamações, segregados por temas.

Aplicações, investimentos e custódia de
valores

Reclamação sobre o resgate de uma aplicação sem a
prévia autorização do associado.
Reclamação sobre parcelamento na devolução de

iii. Transações sem autorização

quotas-partes.

Alegação de erro ao realizar uma aplicação, onde o
valor foi creditado indevidamente em conta-corrente
ocorrendo débitos indevidos, relacionados a um seguro
de imóvel que já havia cancelado.

Reclama que solicitou que a cooperativa realizasse seu
investimento no LCA, no entanto a cooperativa realizou
o investimento no RDC, ocasionando ônus.
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detalhamento das ocorrências

Atendimento

Insatisfação com a cobrança de taxa para realizar
pagamento de títulos por não ser associado da

i.

Atendimento prioritário

Reclamação por falta de atendimento prioritário na
cooperativa.
Reclamação pela cooperativa priorizar o atendimento a
clientes preferenciais, não oferecendo vantagens ao
associado, no que diz respeito ao caixa de atendimento
pessoal.
Reclamação sobre a cooperativa realizar o atendimento

cooperativa
Reclamação sobre limite de valor no pagamento de
boletos por não ser associado da cooperativa.
Demandante reclama da recusa em efetivar TED para
não associados e o fato da cooperativa não realizar
desconto de cheques alegando limite para desconto
sem provisionamento.
iii. Falha em sistemas

de associados e preferenciais no mesmo caixa.
Reclamação por demora no depósito de proventos.
Reclamação sobre o atendimento de funcionário,
alegando que deixou de prestar-lhe assistência para

Reclamação por rejeição no pagamento de boletos do

atender outro cliente por telefone.

demandante na cooperativa.

ii.

Reclamação por pagamento retroativo de tarifas e juros

Discriminação a cliente

da conta-corrente e por exigência de identificação do
Reclamação sobre negativa de atendimento à associado

CPF nos depósitos acima de R$ 10.000,00.

de outra cooperativa do Sistema Sicoob e por falta de
avisos na cooperativa.

Reclamação por falha na geração de boletos pelo
Módulo Cedente.

Demandante reclama que a cooperativa não recebe
boletos de outras instituições e que os cartazes afixados

Demandante reclama que ao tentar atendimento na

na agência com essa informação estão escritos com

cooperativa foi informado que o sistema estava fora do

letras em tamanho que dificultam a leitura.

ar e que os terminais de autoatendimento não
funcionariam.

Demandante reclama que não lhe é permitido acesso ao
atendimento da agência, sequer ATM's, e que a

Reclamação sobre cobrança direcionada ao avalista de

cooperativa não aceita boletos de outras instituições

uma operação de crédito já quitada.

financeiras.
Reclamação por agendamento em débito automático
Demandante considera ilegal a preferência dada aos
associados no atendimento da agência.
Reclamação sobre impedimento para entrar na

referente a credor não reconhecido pelo demandante.
Reclamação por dificuldade na emissão de 2ª via de
boleto.

cooperativa em horário destinado aos cooperados, por

Reclamação por pagamento de boleto em duplicidade,

ser associado em outra cooperativa do Sicoob.

ocasionado por erro no sistema.
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Reclamação sobre o pagamento de boleto em que o

Reclamação sobre lentidão apresentada no sistema da

título não foi liquidado e o número de compensação de

cooperativa, o que dificulta o fornecimento de

pagamento foi alterado.

informações ao cooperado.

Reclamação sobre impossibilidade de realizar instrução

iv.

de protesto nos títulos gerados no Cedente. Também
alega que falta preparação da cooperativa para suporte

Filas

Reclamação por atendimento preferencial feito em
todos os caixas, atrasando o atendimento a associados.

e orientações sobre o uso do sistema.
Reclamações sobre demora no atendimento de
Demandante reclama da impossibilidade de realizar a
liberação do Sicoobnet por telefone.

cooperativas por disponibilizar número insuficiente de
terminais de caixa durante todo o turno ou no horário

Reclamação sobre impossibilidade de realizar consultas

de

almoço,

alguma

dificuldade

relacionada

ao

atendimento prioritário e atendimento lento por parte

do cartão de crédito no Sicoobnet.

de colaboradores.
Reclamação sobre necessidade de nova liberação do
computador sempre que o Sistema Operacional

Insatisfação pelo fato de associados utilizarem a senha
de

Windows 10 é atualizado.

atendimento

preferencial

para

obter

um

atendimento mais rápido.
Demandante informa dificuldade em utilizar o sistema
Não associado alega que aguardou muito tempo para o

de emissão de boleto e alega falta de suporte.

atendimento pelo fato da cooperativa possuir muitos
Insatisfação com o novo procedimento adotado para a

caixas de atendimentos exclusivos para associados

realização de transações no Sicoobnet, com a
implementação da efetivação de dois passos e a

v.

Serviços não solicitados

necessidade de utilização de celular.

Reclamação sobre seguros não contratados.

Demandante reclama que não conseguiu emitir a

Reclamação sobre a necessidade de avalista para a

segunda via do boleto e não foi possível efetuar o

liberação da antecipação do Imposto de Renda.

pagamento

na

cooperativa,

pois

já

havia

sido

protestado.

Reclamação sobre a contratação de seguro do cartão de
crédito sem prévia autorização.

Demandante reclama que a cooperativa não está
recebendo boletos do DETRAN há 20 dias alegando que
o sistema está fora do ar.
Reclamação sobre impossibilidade de acessar a conta
corrente pelo Sicoobnet.

Demandante reclama que está ocorrendo a baixa
automática de seus boletos.
vi. Venda Casada
Reclamação sobre a liberação de empréstimo estar
condicionada à aquisição de quotas partes.

Reclamação sobre falha no sistema de emissão de
boletos que impossibilitou realizar a Antecipação de

Reclamação relacionada à necessidade de aquisição de

Recebíveis.

seguro para liberação de crédito.
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detalhamento das ocorrências

Reclamação relacionada à cobrança de quotas-partes na

Demandante alega que realizou uma compra parcelada

realização de solicitação de crédito, descontos de

em seu cartão de crédito, no entanto está sendo

cheques e outros serviços na cooperativa.

cobrado à vista o valor integral da compra .

Reclamação sobre o condicionamento de abertura de

ii.

Contestação de despesas

conta à aquisição de um consórcio.
Reclamação
Reclamação sobre a aquisição de seguro como

por

lançamento

de

compras

não

reconhecidas na fatura do cartão de crédito.

condicionamento para realizar a portabilidade de
Reclamação por demora na resposta de processo de

crédito.

contestação de despesa aberto.

Cartão de crédito
Reclamação por cobrança de valor de compra que havia
i.

sido questionada e estornada.

Cobrança indevida

Demandante reclama que foi orientada a pagar o valor
mínimo da fatura do cartão de crédito sem ser
informado sobre o valor total, o que gerou débitos por
juros do cartão.

Reclamação sobre saques não reconhecidos.
Reclamação por demora no bloqueio de cartão
roubado, fato que gerou cobrança em fatura de
compras não realizadas pelo demandante.

Reclamação sobre cobrança em duplicidade de compra
realizada no cartão de crédito.

Demandante reclama que, após efetuar o cancelamento
de seu cartão devido a transação não reconhecida, foi

Reclamação por cobrança de seguro do cartão não

solicitado que enviasse o BO e um formulário. Alega que

contratado pelo demandante.

isso deveria ser solicitado no atendimento de
cancelamento do cartão.

Alegação de cobrança indevida no cartão de crédito,
relacionada

a

compras

não

reconhecidas

e

já

contestadas.

Reclamação relacionada ao cancelamento de compra
por desacordo comercial devido defeito apresentado no
produto.

Alegação de cobrança indevida no cartão de crédito,
referente a uma compra parcelada, que foi estornada

Discordância do procedimento para contestação de

pelo estabelecimento.

compras não reconhecidas no cartão de crédito, onde
se faz necessário realizar o pagamento do valor integral

Alegação de cobrança indevida de anuidade do cartão

da fatura.

de crédito, sendo que o limite do referido cartão foi
cancelado após renegociação de dívida com a

Reclamação sobre contestação de compras não

cooperativa.

reconhecidas no cartão de crédito, em que a fatura com
a cobrança não reconhecida foi debitada da conta.

Demandante reclama que foi realizado contato de
cobrança de seu cartão de crédito a terceiros
indevidamente.
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detalhamento das ocorrências

Reclamação sobre a não efetivação do crédito de

sensibilizou o saldo destinado para o pagamento dos

valores referentes a uma compra que foi cancelada, em

referidos cheques.

que o estabelecimento já estornou os valores.
Reclama que solicitou sustação do cheque, no entanto o

Cheques

cheque foi devolvido pela alínea 11.
Alega que o gerente está devolvendo os seus cheques

i.

Devolução indevida

na alínea 39, sendo necessário solicitar cópia do cheque

Reclamação por devolução de cheques mesmo sendo

(serviço tarifado) para comprovar a nitidez dos cheques

realizado depósito em horário anterior à apresentação

emitidos.

do cheque.

Reclamação sobre devolução indevida de cheque, pois

Reclamação por reapresentação de cheque devolvido

foi realizado o depósito do valor para a devida

mesmo após solicitação de devolução do cheque.

compensação.

Demandante reclama que está tendo seus cheques

ii.

devolvidos porque a cooperativa realiza a compensação

Reclamação por demora na baixa de cheque devolvido

pela manhã, e ela efetua os depósitos para cobertura

regularizado, que gerou cadastro no CCF.

Inclusão/exclusão (CCF)

dos valores após esse horário.
Reclamação sobre a cooperativa não realizar o
Reclamação sobre devolução do cheque pela alínea 48,

procedimento de inserção do nome de associados

sendo que foi inserida a identificação do beneficiário no

emitentes de cheques devolvidos pelos motivos 11 e 12

cheque.

no SPC/Serasa.

Reclamação sobre a devolução de cheque pela alínea 22

Reclamação

(divergência de assinatura).

regularização de cheque devolvido, pois a cooperativa

Reclamação sobre devolução de cheques pela alínea 11

sobre

dificuldades

em

realizar

a

havia perdido o documento.
e 12, sendo que deveria ser devolvido pela alínea 22

Demandante alega que no momento de encerramento

(divergência de assinatura).

da conta deixou uma carta de anuência na cooperativa

Reclamação sobre a devolução de cheque pela alínea 44
(Cheque prescrito).
Reclamação relacionada à devolução de cheque por
insuficiente de fundos, mesmo possuindo saldo na

relacionada aos cheques que estavam pendentes, no
entanto esses cheques ocasionaram restrição no SPC/
Serasa.
Reclamação sobre o prazo para dar baixa em cheques
devolvidos e da taxa cobrada.

conta.
Alegação de devolução indevida de cheque, ocasionada

Demandante reclama que realizou baixa no cheque, no
entanto está sendo realizado protesto.

pelo débito de um seguro na conta corrente que
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detalhamento das ocorrências

Demandante informa que recebeu cheque de um
associado da cooperativa que foi devolvido por
insuficiência de saldo. Alega que a cooperativa retirou o

ii.

Débitos não autorizados

Reclamação por cobrança do seguro de Perda ou Roubo
do cartão de crédito.

nome do associado do CCF (Cadastro de Cheque sem
Fundos) indevidamente, sendo que o cheque não foi

Reclamação por cobrança de juros em parcela de seguro

pago e está em poder do demandante.

devido a estorno do pagamento feito pelo demandante,
realizado de forma indevida pela cooperativa.

Reclamação sobre demora da cooperativa em retirar a
restrição do CCF após regularização da pendência.

Reclamação sobre cobrança de seguro cancelado pelo
demandante.

Conta Corrente
Reclamação sobre cobrança de parcela de empréstimo
i.

Depósitos não efetivados

mesmo após este ter sido quitado.

Demandante reclama que não foi informado, quando da

Reclamação por cobrança de tarifa de renovação de

instalação do módulo cedente, sobre a necessidade de

limite de conta garantida.

informar a cooperativa sobre a emissão dos boletos.
Reclamação por falta de depósito de valores referentes
a boletos emitidos no sistema de cobrança.
Demandante reclama que a cooperativa não teria
efetivado depósito realizado no caixa.
Reclamação sobre demora na efetivação de créditos, na
conta corrente, referentes à efetivação de desconto de
cheques.
Reclamações sobre prazo de 48 horas para a efetivação
de um depósito.
Demandante reclama que a cooperativa, sem aviso
prévio, segura os cheques e não considera depósito
liberado.
Reclamação sobre divergência de valor em depósito
realizado no terminal de autoatendimento.
Demandante alega demora na efetivação de depósito.

Reclamação sobre débitos de parcelas referentes a
empresa Vida Seguros, sem autorização.
Reclamação sobre débito realizado em duplicidade na
conta do demandante.
Reclamação

sobre

débitos

em

conta-corrente

referentes a um seguro que foi cancelado.
Reclamação sobre débito, em conta-corrente, referente
ao pagamento de conta-capital, já descontado em
contracheque.
Reclamação sobre antecipação da cobrança de parcela
de empréstimo por meio de débito em conta-corrente.
Reclamação sobre a liquidação de empréstimo em
conta-corrente, sem a prévia autorização do associado.
Demandante reclama que a cooperativa está realizando
desconto, sem autorização, de parcela de operação de
crédito.
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Reclamação sobre débito em conta-corrente referente a

iv. Transferências sem autorização

uma solicitação de talonário de cheques, sem o
Reclamação por utilização de recursos de conta PF para
cobertura de saldo negativo de conta PJ.

conhecimento do demandante.
Demandante reclama que a cooperativa está realizando
débito em conta de uma dívida que já foi adimplida no

Reclamação sobre transferência
solicitação ou autorização.

realizada

sem

mês do vencimento.
Reclamação sobre o desconto em duplicidade da
mensalidade do plano de saúde.
Reclamação sobre débito em conta referente à fatura

Alega transferência indevida entre contas para cobrir
saldo devedor, sem a prévia autorização do titular da
conta.

Operações de Crédito

do cartão de crédito, sem a prévia autorização.
i.

Cobrança indevida

Reclamação sobre débitos em conta referente a uma
Reclamação por cobrança em duplicidade de parcela de
empréstimo.

maquineta da Redecard que foi devolvida.
Demandante alega que ocorreu a devolução de um
cheque em sua conta, pois a cooperativa debitou o

Reclamação sobre cobrança do seguro prestamista em
operação de crédito contratada.

valor de um seguro que desconhece.
Reclamação sobre débito em conta referente à fatura

Reclamação por desconto de parcelas de empréstimo já
quitado.

do cartão de crédito, sem a prévia autorização.
Reclamação sobre cobrança de parcela de operação de
crédito que não teria sido liberada.

iii. Saques não reconhecidos
Reclamação sobre saque na conta do demandante que
não teria sido realizado por ele.
Alegação de ter realizado dois saques no Caixa 24hs, no
entanto foi debitada em conta três saques.
Reclamação

sobre

saque

em

terminal

de

autoatendimento em que o numerário liberado foi
inferior ao valor descontado na conta-corrente.
Reclamação sobre a realização de saque em que o

Reclamação sobre a cobrança indevida no
contracheque, mesmo tendo liquidado todas as
operações de crédito com a cooperativa.
Reclamação sobre o débito automático de parcela de
empréstimo que tem desconto em folha de pagamento.
Reclamação sobre dificuldade em realizar cancelamento
do seguro de vida, ocasionando a cobrança.
Reclamação sobre a cobrança de juros referente ao
atraso no desconto, em folha de pagamento, da
operação de crédito consignado .

numerário não foi liberado, porém foi debitado da
conta.

Reclamação sobre o recebimento de cobrança de
empresa terceirada referente a débitos que já foram
negociados com a cooperativa.
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Alega cobranças indevidas em conta-corrente do Banco
do Brasil, realizadas pela cooperativa.
Reclamação sobre a cobrança em folha de pagamento
relacionada a uma parcela de empréstimo que deveria
ter sido diluída em novo empréstimo realizado com a
cooperativa.
Alegação de cobrança indevida de juros, relacionado a
um empréstimo emergencial, que deveria ter sido
quitado em outro empréstimo realizado na cooperativa.
Demandante reclama que contratou seguro e realizou o
pagamento da primeira parcela, no
Reclamação sobre cobrança indevida em folha de
pagamento, sendo que foi acordada a cobrança por
débito em conta.
ii.

Reclamação sobre o prazo para a reapresentação de um
cheque em custódia, devolvido por insuficiência de
fundos, mesmo após solicitação para que a cooperativa
aguardasse um dia para reapresentar o documento.
Reclamação sobre demora da cooperativa em entregar
os cheques que foram devolvidos em uma operação de
custódia de cheques, mesmo após quitação da dívida.
Reclamação sobre a demora em realizar a liberação de
um empréstimo já aprovado.
Reclamação sobre demora da cooperativa em realizar
custódia de cheques enviados por malote.
iii. Inclusão/ exclusão (SPC/Serasa)
Reclamação sobre demora na retirada do cadastro no
SPC, após a regularização do débito.

Descumprimento de prazo

Reclamação sobre demora na liberação do cartão
BNDES, mesmo com a entrega de toda documentação
solicitada.
Reclamação por falta de cadastro da cooperativa para
realização de portabilidade de crédito.
Reclamação por dificuldade em realizar portabilidade de
crédito.
Reclamação sobre demora na liberação de desconto de
títulos solicitado.
Reclamação sobre reapresentação de cheque, cujo
valor havia sido antecipado em operação de crédito
“Desconto de cheque” que sensibilizou o saldo da conta
disponível para pagamento dos funcionários da
empresa.
Reclamação sobre a demora na análise para a liberação
de antecipação do imposto de renda.
Reclamação sobre a necessidade de realizar o
pagamento do empréstimo no qual o tomador faleceu.

Reclamação sobre inclusão no SPC/Serasa sem prévia
comunicação e dificuldade de identificar o que
ocasionou a inclusão.
Demandante reclama que a cooperativa não realizou o
débito de sua conta e seu nome foi inscrito nos órgãos
de proteção ao crédito.
Demandante reclama que após realizar acordo com a
cooperativa como avalista da operação seu nome foi
inserido nos órgãos de proteção ao crédito.
Demandante reclama que apenas a cooperativa aponta
uma restrição do demandante junto ao Banco Central e
que não conseguiu identificá-la em outras instituições
financeiras.
iv. Portabilidade
Insatisfação pelo fato da parcela do empréstimo sofrer
aumento após realizar a portabilidade para a
cooperativa. Reclama também sobre a cooperativa e o
banco de origem realizar a cobrança do empréstimo,
pois a margem não havia sido liberada para a
cooperativa.
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Reclamação sobre a demora no recebimento de salário
após a portabilidade.
Reclamação sobre dificuldade em realizar portabilidade
de operação de crédito.

Outros
i.

Fraudes/golpes

Reclamação sobre convênio firmado pela cooperativa
com cooperativa educacional que teria objetivo de
favorecer o presidente das cooperativas envolvidas.
Reclamação por cobrança de taxas e tarifas em conta
que demandante foi informada não haver tais
cobranças e sobre juros cobrados na antecipação de
recebíveis.
Reclamação por saques, TED’s e débitos efetuados na
conta do demandante sem seu conhecimento.

Reclamação por falta de crédito de valores referentes a
vendas realizadas na maquineta Redecard.
Reclamação por negativa de permissão de saque por
acompanhante de titular da conta incapaz de assinar
autorização de saque.
Demandante reclama que a cooperativa estaria
realizando contatos com ele para efetuar cobrança de
uma terceira pessoa que ele alega não conhecer
Reclamação por falta de crédito de valores referentes a
vendas realizadas na maquineta Redecard.
Demandante reclama de dificuldade para sacar recursos
referentes a crédito consignado.
Reclamação por bloqueio de maquinetas.
Reclamação por não disponibilidade de efetuar
depósitos nos caixas eletrônicos.
Demandante reclama que a cooperativa não fornece
informações sobre débito registrado na Receita Federal.

Reclamação sobre bloqueio de valor em conta-corrente.
Demandante reclama que o gerente de sua conta não
teria feito o crédito de valor referente a operação de
crédito contratada em 2008 e que a cooperativa não
disponibiliza o extrato referente a esse ano.
Reclama que seu cheque foi roubado e fraudado, no
entanto a cooperativa efetuou o pagamento.
Reclamação relacionada à cooperativa realizar a
compensação de um cheque sem a devida verificação
da assinatura, pois o cheque foi perdido e um terceiro
conseguiu realizar a troca e compensação deste
documento.
Alega que foram realizadas operações fraudulentas para
pagamento de boletos no Sicoobnet .
ii.

Outros

Reclamação sobre inclusão de bebida alcoólica na cesta
natalina e não disponibilização de agendas aos
associados.

Reclamação sobre forma que foi conduzida a entrevista
em processo de seleção em que o demandante
participou.
Reclamação sobre dificuldades na utilização do plano
Vivamed.
Reclamação por retenção na cooperativa de valor de
reembolso de sinistro que a seguradora teria
depositado para o demandante.
Reclamação por indisponibilidade de vagas para os
passeios oferecidos pela cooperativa.
Demandante pede que funcionária da cooperativa seja
demitida por conduta anti profissional.
Reclama que a cooperativa estaria localizada em local
perigoso para seus associados.
Reclama que não foi creditado na conta de seu
estabelecimento valor referente a compra feita por
associado, paga no débito.
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Reclama que não é permitido que receba ordem de
pagamento, por apresentar a CNH e na ordem estar
registrado o RG.
Reclamação sobre a alteração da presidência da
cooperativa.
Reclamação sobre propagandas que são projetadas na
televisão da cooperativa no ambiente de atendimento.
Reclamação sobre a falta de restrição para associado
que não adimpliu com o pagamento de cheque
devolvido pela alínea 11.
Reclamação sobre falta de informação do critério usado
para a escolha de empresa na realização de eventos da
cooperativa, pois trabalha com eventos e a cooperativa
não realizou orçamentos com a sua empresa.
Reclamação sobre a exigência de reserva de valores no
pagamento de cheque.
Reclama sobre bloqueio de conta poupança.
Reclamação sobre falta de conserto/troca de televisão
que está coberta pelo seguro residencial.
Insatisfação com a demissão de funcionária
quantidade de colaboradores na cooperativa.

e

Reclamação sobre implementação do projeto de
segurança apenas para celulares com Android. Foi
esclarecido que a funcionalidade de efetivação em dois
passos (QRCode e cartão de segurança) está
homologada para os sistemas Android e IOS. No
Windows Phone é possível utilizar o cartão de
segurança.
Reclamação sobre falta de cancelamento do DDA
mesmo após ter encerrado a conta.
Insatisfação com a recusa da cooperativa em receber
pagamento da parcela de empréstimo consignado.
Insatisfação com o recebimento de SMS referentes a
compras com o cartão Sicoob, do qual não é o portador.
Reclamação sobre o processo de disponibilização da
vacina aos cooperados.

Reclamação sobre disparo do alarme da agência
gerando incômodo aos moradores da área.
Reclamação sobre a dificuldade em realizar desconto de
cheque nominal à empresa da qual é o procurador.
Demandante reclama que foi realizar o saque de seu
benefício na cooperativa e o saque foi realizado com
várias cédulas de pequeno valor.
Demandante reclama que recebeu carta de exclusão do
quadro de associados da cooperativa.
Reclamação sobre a dificuldade em liberar resgate do
sinistro de seguro de vida.
Reclamação sobre dificuldade em realizar troca de
cheque e problema com o saque por falta de numerário.
Demandante reclama que a cooperativa não está
recebendo boleto da empresa de água devido
vencimento do convênio.
Alega que a sua conta está bloqueada e que necessita
que seja realizado o desbloqueio para movimentá-la.
Demandante relata que está tendo problemas com a
colaboradora, pois esta deixou de atender seu colega
alegando estar furando fila.
Insatisfação sobre a cooperativa enviar cartas,
parabenizando o associado em nome do presidente da
cooperativa, pois as correspondências deveriam ser em
nome da cooperativa.
Reclama sobre dificuldade em realizar processamento
de arquivo no Sicoobnet Empresarial.
Demandante reclama da palestra oferecida pela
cooperativa, pois foi realizada em outra cidade e estava
superlotada.
Demandante alega que não é mais associado a
cooperativa, no entanto ainda estão sendo realizados
descontos em folha de pagamento.
Demandante reclama que utilizou o caixa com a senha
preferencial, tendo em vista que estava com uma
senhora idosa, no entanto cooperados acusaram-lhe de
"furar fila".
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Reclamações
Reclama sobre emissão e protesto de
relacionados a uma cobrança não reconhecida.

detalhamento das ocorrências

títulos

Demandante reclama que a cooperativa realizou
alienação em seu veículo, sendo que possui o
documento e o DUT do carro.
Demandante reclama que a cooperativa está exigindo
documentos para a atualização cadastral que a empresa
não pode fornecer considerando o seu ramo de
atividade.
Demandante alega que foi realizada alteração na data
de vencimento de seu boleto sem solicitação, desta
forma gerou juros. Reclama que solicitou que a
cooperativa atualizasse seu boleto sem a incidência de
juros e não realizaram.
Demandante alega que não teve exclusividade em
planejamentos agrícolas, conforme o acordado.

Relação Contratual
i.

Falta de transparência

Alegação de não recebimento de cópia de contrato de
crédito consignado e desconhecimento de cobrança no
caso de afastamento do trabalho por licença de saúde.
Alegação de falta de transparência referente à eleição
de Conselho Fiscal, descumprindo termos do Estatuto
Social.
Demandante reclama que não é mais liberado nenhum
tipo de crédito para sua empresa, mesmo não havendo
razão que justifique a negativa.
Alegação de falta de transparência em relação às
parcelas do plano de saúde, pois o extrato de
pagamentos aparece em branco.

iii. Sigilo bancário

Demandante reclama do atendimento e da dificuldade
em obter informações quanto aos serviços utilizados
após a mudança de cooperativa.

Demandante reclama que fornecedor teria recebido
informação privilegiada sobre movimentação de sua
conta.

Tarifas e assemelhados

Alegação de quebra no sigilo das informações bancárias
para terceiros.
Demandante alega que o funcionário da cooperativa
passa informações do associado para terceiros.

i.

Cobranças indevidas

Reclamação por cobrança de tarifa por cheque
apresentado antes da data combinada.

Publicidade Enganosa ou Abusiva

Reclamação por cobrança de taxas de TED's que não
foram efetivadas.

i.

Reclamação por cobrança de taxa de manutenção de
conta (pacote de serviços).

Informação incorreta

Demandante reclama do edital de convocação para
Assembleia que objetiva reforma do Estatuto, pois este
deveria ser mais específico quanto aos pontos que
serão afetados na reforma proposta.

Reclamação sobre cobrança de tarifas de renovação do
cheque especial.
Reclamação sobre a cobrança da tarifa de adiantamento
a depositante e seguro prestamista.
Reclamação sobre a cobrança de tarifas para realização
de baixa dos boletos.
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detalhamento das ocorrências

Reclamação sobre cobrança de tarifa para realizar
depósito no caixa da cooperativa e a recusa no
recebimento de boletos de não associados.

Reclamação sobre a cobrança em duplicidade de taxa
referente ao acatamento de um cheque.
ii.

Reclamação sobre a cobrança de tarifa da conta de
beneficiários da previdência social.
Insatisfação com a taxa cobrada no serviço de
antecipação e de aluguel da maquineta Rede/Cielo.
Reclamação sobre cobrança de tarifa que estão
enquadradas no programa de isenção.
Reclamação sobre cobrança de juros em relação ao
pagamento da fatura do cartão, sendo que foi
transferido dinheiro para a conta na data do
pagamento.
Reclamação sobre o débito de tarifas na conta, mesmo
após solicitar o encerramento da conta.
Reclamação sobre a cobrança de tarifas para a emissão
de boletos sem registro.
Reclamação sobre cobrança indevida de tarifa referente
a uma consulta de saldo.
Reclamação sobre a cobrança de tarifa a maior, após ter
solicitado a redução do valor cobrado no pacote de
tarifas da conta.
Reclamação sobre aumento da parcela do plano de
saúde.

Elevações injustificadas

Reclamação sobre aumento no valor do pacote tarifário,
da tarifa de cheque especial, juros na conta.
Reclamação sobre a demora em realizar a alteração do
pacote de serviços, gerando cobranças maiores em
conta.
iii. Falta de comunicação/informação
Alega cobrança indevida referente ao seguro
prestamista e à renovação do crédito rotativo, que
sensibilizou o saldo de cheque especial.
Reclamação relacionada à cobrança de tarifas para
consulta de imagens de cheques, pois desconhecia que
o serviço era tarifado e a lega que a informação da
cobrança só é dada após a efetivação da consulta.
Reclamação relacionada ao desconhecimento de uma
tarifa cobrada em conta-corrente, e ao questionar a
cooperativa a dúvida não foi devidamente esclarecida.
Reclamação sobre mudança no perfil tarifário da conta,
sem a devida comunicação ou conhecimento dos
titulares.
Reclamação sobre a mudança nas regras para a
cobrança de tarifas na emissão de boletos, que passou a
ser antecipada.

Tempo de resolução
Sicoob - Prazo de atendimento das Reclamações
No indicador usado para o acompanhamento
do prazo de encerramento das ocorrências,

51%

todas as reclamações foram encerradas dentro
do prazo de quinze dias e 84% em até 10 dias.

33%
1041

16%

663
335
Até 5 dias

Entre 6 e 10 dias

Entre 11 e 15 dias
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detalhamento das ocorrências

Resultado da pesquisa de satisfação
A solução foi satisfatória para 68% dos demandantes, apresentando um
aumento de 4 pontos percentuais na satisfação, quando comparado ao
segundo semestre de 2015. O percentual de demandantes que voltariam
a fazer contato com a ouvidoria foi de 88%.

* Quesito - A solução apresentada foi satisfatória?
Ref.: Consolidado semestral do canal de ouvidoria Sicoob

Ranking das Cooperativas Centrais
Abaixo apresentamos o ranking das cooperativas centrais em relação à quantidade de reclamações recebidas pelas singulares , o comparativo da quantidade de postos de atendimento das cooperativas e a quantidade de associados.

25

Ações de Acompanhamento
O Sicoob Confederação e demais instituições participantes do Sicoob vem promovendo adequações em suas estruturas organizacionais, objetivando melhorar a eficiência e eficácia dos processos de suporte e relacionamento com as cooperativas e
associados .
Observa-se que o tema “Atendimento” segue ao longo do semestre como o de maior representatividade e os assuntos relativos ao tema, que foram mais abordados são: Despreparo de funcionários, Fornecimento incompleto de informações e Solução inadequada.
Diante do acompanhamento desses indicadores, foram identificadas importantes ações sistêmicas que fazem parte do planejamento estratégico das instituições participantes do Sicoob e estão alinhadas às necessidades de desenvolvimento e capacitação contínua dos empregados em todos os níveis organizacionais.
A seguir apresentaremos algumas das medidas adotadas pelos órgão de administração, no âmbito dos diferentes níveis das
entidades sistêmicas - Sicoob Confederação, Conglomerado Bancoob, Cooperativas Centrais e Cooperativas Singulares.

O SICOOB UNIVERSIDADE E O DESENVOLVIMENTO
DAS COOPERATIVAS SINGULARES
As cooperativas de crédito são instituições financeiras

ciados superam as de uma transação financeira. Os associ-

constituídas a partir de união de pessoas com necessida-

ados esperam de suas cooperativas um pacote de valor

des e desejos comuns, as quais se propuseram no formato

que reúna fatores objetivos como taxas de juros competi-

associativo realizar suas movimentações financeiras regi-

tivas, agilidade no atendimento e múltiplas opções para

das por regras de negócios diferentes daquelas praticadas

satisfazer suas demandas, como também fatores subjeti-

pelas demais instituições financeiras. As regras citadas se

vos, como cordialidade, segurança do empregado na

referem à forma de condução dos negócios dos associa-

transmissão das informações, disposição e foco em resol-

dos, que vão da realização de uma aplicação financeira

ver a necessidade apresentada pelo associado, entre mui-

até à entrega de informações referentes à pagamentos de

tas outras.

boletos.

O debate em torno da qualificação do pacote de valor

Das mais simples às mais complexas, as cooperativas tem

entregue pelas cooperativas do Sicoob torna-se mais

disponibilizado aos associados uma diversidade de solu-

emergente quando se analisa a dimensão da atuação do

ções financeiras, cujo propósito é atender suas necessida-

Sicoob e sua posição no mercado financeiro. O Sicoob é

des de maneira simplificada e com atributos exclusivos

composto por 3,3 milhões de associados, dispostos em 27

das cooperativas, os quais são fundamentados em princí-

unidades da Federação, com 2.466 pontos de atendimen-

pios e valores que consideram as pessoas como o fator

to e representados por suas 485 singulares.

mais relevante na relação de negócios.
Esta condição significa dizer que as expectativas dos asso-
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As informações demonstram a presença nacional do Sicoob

ob para atender a necessidade de seus associados é fator

e a capilaridade de sua rede de atendimento reforça a im-

chave para aproximar a cooperativa do propósito de ser a

portância da percepção de qualidade dos associados em

principal instituição financeira. Não apenas atender, mas

relação ao atendimento recebido nas diversas cooperativas.

superar as expectativas dos associados, proporcionando-

Outro indicador que reforça a importância do Sicoob é o
volume de seu Ativo Total, que ultrapassou o valor de 63,3
Bilhões de reais, colocando o Sicoob como a 12ª maior instituição financeira do Sistema Financeiro Nacional. No con-

lhes uma experiência com sua instituição financeira é a condição a qual a tão esperada fidelização pode ocorrer, pois
estes terão como referência os diferenciais encontrados no
ambiente de negócios das cooperativas.

texto do Cooperativismo Financeiro, em março de 2016, o

Em dezembro de 2015 o Sicoob era composto por 26.693

Sicoob detinha 44% do Patrimônio Líquido, 44% dos depósi-

empregados e 6.806 dirigentes, totalizando 33.499 pessoas

tos totais, 46% das operações de crédito e 33% dos ativos

envolvidas direta e indiretamente no atendimento das de-

totais. Os números demonstram que o Sicoob é representa-

mandas dos associados. Neste contexto, o Sicoob Universi-

tivo entre as instituições financeiras e o crescimento de

dade foi idealizado com 4 Escolas de Formação, sendo estas

suas operações deve considerar a necessidade de estimular

de acordo com a área de conhecimento específico, as quais

o alinhamento estratégico com foco na melhoria do proce-

são:

dimento de atendimento dos associados.



Escola de Liderança e Governança: Objetiva formar e

Além dos números apresentados, poderia aqui também se

homologar líderes para a gestão dos agentes do Sicoob

destacar a relevância do Sicoob por sua presença nos muni-

e consolidar a governança corporativa.

cípios não ocupados por outras instituições financeiras,



Escola de Cooperativismo, Cultura e Cidadania: Unificar

como fomentador do desenvolvimento local, onde atua

a cultura do Sicoob e disseminar e cultivar os valores

como agente de racionalização da riqueza regional. O papel

do cooperativismo junto aos empregados, associados e

do Sicoob tem sido também o de fomentar investimentos

comunidade em geral.

(com a criação de novas oportunidades de negócios), forta

lecer as relações entre instituições públicas e privadas,

ção sistêmica e a execução padronizada dos processos

quando atua como repassador de recursos públicos para

com orientação a resultados e adequados aos padrões

investimentos, assumindo coparticipação na implementa-

normativos.

ção de políticas públicas, especialmente aquelas ligadas à
agricultura familiar. Por fim, pode-se destacar a importância

Escola de Excelência Operacional: Otimizar a organiza-



Escola de Negócios: Garantir a presença nacional do

da inclusão financeira, quando por meio do Sicoob, em ci-

Sicoob e a preferência do associado por meio de uma

dades de pequeno ou grande porte, a população tem aces-

expansão assertiva e eficaz de suas operações.

so ao mercado financeiro em condições mais próximas de

Cada Escola é formada por pilares, cujo objetivo é sustentar

suas realidades financeiras.

a estrutura conceitual da escola e seus propósitos de atua-

Diante das condições citadas, o Sicoob Universidade foi

ção. Será apresentado apenas o pilar de Excelência de Aten-

criado com a missão de suportar a visão de futuro do Sico-

dimento, que está dentro da Escola de Negócios.

ob, que é o de ser a principal instituição financeira dos associados, propulsora do desenvolvimento econômico e social.
Dessa forma, o desenvolvimento dos empregados do Sico-
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Ações de Acompanhamento
Este pilar objetiva implementar soluções educacionais que

desenvolvimento é necessário um conjunto de soluções

visam conquistar e fidelizar associados por meio da satisfa-

educacionais, que considerem aspectos técnicos, comporta-

ção plena de suas expectativas, oferecendo soluções de

mentais e de estímulo a ações de empatia com os associa-

excelência.

dos e melhoria do atendimento.

O expressivo número de empregados e dirigentes demanda

Para tal finalidade, o Sicoob Universidade preparou as tri-

um plano de desenvolvimento fundamentado nas teorias

lhas de aprendizagem para os empregados do Sicoob, sen-

de aprendizagem e estratégias de soluções educacionais

do que há trilhas gerais, ou seja, são recomendadas para

modernas e dinâmicas, onde o conhecimento é dissemina-

empregados das cooperativas singulares, centrais, Bancoob,

do de forma prática e assertiva às necessidades de cada

Confederação e demais entidades do Sicoob e trilhas espe-

pessoa.

cíficas para as cooperativas singulares, as quais estão em

Dessa forma, desenvolver os empregados que atuam na
área de atendimento constitui-se um dos objetivos estraté-

contato direto com o associado.
As trilhas gerais são apresentadas a seguir:

gicos do Sicoob Universidade. Para implantar o processo de

Trilha Integração Institucional

Objetivos


Dimensionar o tamanho do Sicoob como sistema, suas características e importância para a economia do país.



Conscientizar o empregado da importância do associado para a cooperativa singular e como este deve receber
atendimento de excelência e ter suas demandas atendidas dentro dos patamares estabelecidos.



Aprimorar a visão sistêmica do Sicoob, conhecimento de modo geral dos produtos e serviços disponíveis e a
finalidade de negócio da cooperativa singular.

Público - Todos os empregados das entidades integrantes do Sicoob
Solução

Resultado Esperado

Boas vindas Sicoob

Despertar o sentimento de pertencimento do empregado ao Sicoob.

Cooperativismo de crédito e institucional

Habilidade de responder aos questionamentos sobre cooperativismo e do Sicoob.

Excelência no atendimento ao cliente/associado

Aprimorar o atendimento aos associados e clientes em geral.

Produtos e serviços - Básico

Conhecer o portfólio de produtos e serviços.

Boas Vindas Sicoob - Cooperativa Singular

Conhecer a realidade do Sicoob na realidade da cooperativa singular
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Trilha Identidade Institucional
Objetivos





Aperfeiçoar a conduta ética dos empregados no ambiente interno e externo do Sicoob.
Reduzir a exposição ao risco como um todo e as possibilidades de perdas para as cooperativas e entidades do
Sicoob.
Promover boas práticas organizacionais, orientadas por valores e comportamentos éticos do Sicoob.

Público - Todos os empregados das entidades integrantes do Sicoob
Solução

Resultado Esperado

Ética - Mário Sérgio Cortella

Orientar-se pelos comportamentos éticos em relação a pessoas e processos.

Ética Sicoob

Orientar-se pelos comportamentos éticos alinhados ao Sicoob.

Conduta em redes sociais

Conhecer e se posicionar quanto a regras de comportamento nas redes sociais.

Segurança da informação

Realizar a gestão das informações e dos recursos confiados ao empregado.

Prevenção a fraude

Aumentar o conhecimento dos processos e reduzir o número de fraudes.

PLD/FT Básico

Identificar, agir preventivamente a ações de tentativa de lavagem de dinheiro.

Risco Operacional Básico

Mapear e mitigar as principais fontes de risco operacional nas cooperativas.

Trilha Integração funcional

Objetivos






Aplicar com excelência os conceitos de comunicação, matemática financeira e atendimento ao público nas rotinas
operacionais do seu dia-a-dia.
Complementar as competências técnicas mínimas necessárias para adquirir conhecimentos técnicos específicos do
Sicoob.
Elaborar agenda e rotina trabalho eficaz com foco nos resultados.

Público - Todos os empregados das entidades integrantes do Sicoob
Solução

Resultado Esperado

Formação em instituições financeiras básico

Ambientar-se no contexto do negócio do Sicoob.

Excelência no atendimento

Aperfeiçoar o atendimento do Sicoob por meio da utilização de conceitos e técnicas.

Comunicação Empresarial

Comunicar com eficácia nos diversos canais disponíveis.

Inteligência emocional no trabalho

Gerir de forma equilibrada suas atitudes e comportamentos no contexto organizacional.

Profissional de Alto desempenho

Aplicar as premissas de empregados de alto desempenho.

Planejamento da Rotina

Gerir sua rotina de forma eficaz e com foco em resultados mensuráveis

Introdução a Hp12C

Operacionalizar a Hp 12 e manusear as principais funções.

Matemática Financeira

Aplicar os conceitos e tarefas financeiras.

Excel - Planilhas práticas

Manusear as planilhas conforme suas demandas de atendimento.
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Desenvolvimento de competências específicas
As trilhas específicas objetivam desenvolver competên-

conhecer melhor o associado e a melhor forma de abor-

cias específicas dos empregados. A seguir apresenta-se a

dagem e também o melhor produto.

Trilha Desenvolvimento Comercial I, que já está disponível no módulo de aprendizagem do Sistema de Gestão de
Pessoas do Sicoob. Esta trilha apresenta a venda como

As demais etapas complementam a atuação inicial e a
pós-venda será utilizada para fazer manutenção da satisfação do associado.

um processo, onde cada etapa é fundamental para prestar um atendimento de excelência. Desde a preparação e
planejamento, até o pós-venda. Preparar é essencial para

As soluções que compõem esta trilha são apresentadas a
seguir:

Objetivos


Implantar as etapas que compõem o ciclo de vendas, destacando as condições necessárias para cada perfil de
associados/clientes.



Implantar os pilares da excelência da comercialização de produtos e serviços.

Público - Agentes de atendimento / Gerente de relacionamento / Gerente de PA

Solução

Resultado Esperado

Excelência em serviços

Ter a visão da venda como processo e a relacionamento comercial.

Técnica de vendas: Preparação e Planejamento

Realizar planejamento e definir ações efetivas.

Técnica de vendas: Prospecção

Realizar prospecção de negócios.

Técnica de vendas: Abordagem

Definir estratégias de abordagens.

Técnica de vendas: Levantamento de Necessidades

Aplicar técnicas de levantamento de necessidades.

Técnica de vendas: Proposta de valor

Oferecer pacote de valor aos clientes.

Técnica de vendas: Negociação

Realizar negociação e solucionar dúvidas do cliente.

Técnica de vendas: Fechamento

Técnicas e metodologias de fechamento de venda.

Técnica de vendas: Pós-venda

Ações de pós-venda.

Desenvolvimento gerencial

Além das trilhas apresentadas, estão disponíveis no módulo de aprendizagem do Sistema de Gestão de Pessoas do Sicoob, as
trilhas de Desenvolvimento Gerencial, que são direcionadas para os gestores do Sicoob. As trilhas são apresentadas a seguir:
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Objetivo
Apoiar o desenvolvimento dos gestores diante das constantes mudanças do ambiente organizacional. Fornecer
conhecimentos que os estimulem a agir com resiliência e a ter atitudes para conduzir as mudanças como processo
evolutivo, visando seu autodesenvolvimento e a melhoria contínua de sua performance profissional.
Solução
Inteligência emocional no trabalho
4 Minutos de Mudanças, Crises e Desafios

Resultado Esperado
Gerir de forma equilibrada suas atitudes e comportamentos no
contexto organizacional
Desenvolver habilidade de suportar com tranquilidade os momentos de mudanças e seus impactos

Atitude para a mudança

Estimular atitudes corretas para o processo de mudança

Resiliência

Compreender a importância da flexibilidade diante de situações
adversas

4 Minutos de Alto Desempenho

Aplicar as premissas de empregados de alto desempenho

Gestor de tempo

Tornar eficaz sua rotina de trabalho e equilibrar o tempo

Desenvolvimento Gerencial II – Liderança em Pessoas
Objetivo
Conhecer e aplicar as principais teorias de gestão de pessoas, apoiando os gestores na análise comportamental de sua
equipe, compreensão das diferenças entre as pessoas e o desenvolvimento da habilidade de se comunicar de maneira
eficaz. A trilha irá apoiá-lo na liderança de sua equipe, fortalecendo as relações interpessoais e o alinhamento em
busca de resultados coletivos.
Solução

Resultado Esperado

4 minutos de Liderança

Habilidade de se comportar como líder e as premissas para uma liderança inovadora

4 Minutos de Gestão de Pessoas

Implementar as pilares do processo de gestão de pessoas

4 Minutos Descomplicando as Grandes TeoriAplicar metodologias para compreender teorias e renovar as ações do dia-a-dia
as
Fazer a gestão das diferenças de hábitos e costumes que advém das diferenças das
4 Minutos de Encontro de Gerações
operações
Delegar é preciso
Feedback
Poder de influência e escuta ativa

Compreender a importância da delegação de tarefas e funções
Desenvolver a habilidade de dar e receber feedback e sua importância em seus processos de líder
Compreender que liderar é um processo de influência e para isto é preciso exercer escuta ativa

Comunicação empresarial

Comunicar com eficácia nos diversos canais disponíveis.

Dicas de comunicação escrita

Pilares da comunicação escrita

4 Minutos para planejar apresentações Eficientes

Apoiar a elaboração de apresentações eficientes no contexto corporativo

O monge e o executivo

Compreender o papel da liderança servidora e influência no grupo liderado.
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Desenvolvimento Gerencial III – Liderança em Resultado

Objetivo
A trilha objetiva desenvolver o pensamento estratégico dos gestores direcionando-os para atuar com foco nos
resultados almejados pela organização.
Pensar e agir sistemicamente, reconhecendo o papel de cada área de sua organização e a importância de se negociar
soluções de ganho comum.
Apoiar os gestores na análise de situações de conflito e a tomada de decisão. Por fim, demonstrar a relevância da
gestão do conhecimento para a sua maturidade profissional.

Solução

Resultado Esperado

4 Minutos de Pensamento Estratégico

Atuar de forma estratégica no contexto organizacional

Foco no resultado

Elaborar planejamento com foco em resultados.

Reuniões eficazes

Apoiar a organização de reuniões eficazes

Gestão de conflitos

Aplicar pressupostos para gerir as divergências de pensamentos, atitudes e conduzir ao bem comum

Negociação eficaz

Compreender as premissas da negociação e seus aspectos
para atingir os resultados desejados

4 Minutos de análise de problemas e tomada de
decisão

Desenvolver a capacidade de analisar cenários adversos e propor soluções adequadas

4 Minutos de gestão do conhecimento

Desenvolver e estimular a formação continuada.
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Ações de Acompanhamento
As demais trilhas estão em fase de produção, mas se faz importante considerar que há outras soluções educacionais
que irão capacitar os empregados para qualificar o atendimento junto aos associados.
A trilha que trabalha a gestão de relacionamento dos associados, de acordo com a segmentação de carteira segue
com soluções específicas, destacando que serão disponibilizadas soluções relacionadas até para cuidar da etiqueta
empresarial, resguardando comportamentos para todos os tipos de associados.

TRILHA - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL III - SEGMENTAÇÃO DE CARTEIRA
Solução

Resultado Esperado

Excelência em Serviços

Aplicar o conceito de experiência em serviços

Análise do ambiente econômico

Avaliar cenários econômicos e contextos de negócios

Gestão de metas com foco em resultados

Construção de metas com foco em resultados

Sisbr analítico

Utilizar a ferramenta para prospecção de negócios

Gestão de carteira

Realizar o gerenciamento da carteira de acordo com o perfil
PF/PJ e definir estratégias de comunicação de acordo com o
perfil dos públicos

Análise de Crédito para associados pessoa física e jurídica

Melhorar a eficiência de negócios dos associados PJ e comercializar os produtos e serviços exclusivos para associados PJ.

Gestor do tempo

Tornar eficaz sua rotina de trabalho e equilibrar o tempo

Etiqueta empresarial

Regras de comportamento no ambiente corporativo.

Poder de influência e escuta ativa

Desenvolver habilidade de ouvir para mudar e praticar ações
saudáveis

Visita comercial: Uma abordagem prática

Realizar visitas com eficácia e prospectar novos negócios
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Ações de Acompanhamento
Infográfico – Representação das “trilhas” para as principais posições das cooperativas singulares

Ações de Acompanhamento
PROGRAMA DESAFIO PREMIADO
UMA INICIATIVA DO SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

No bloco IV ocorre a penalização da pontuação da
Cooperativa quando houver reclamações classificadas
como procedentes, originadas no canal de ouvidoria.
A penalização incidirá sobre a pontuação total da Singular no mês de apuração;
Assuntos de ouvidoria avaliados:


despreparo de funcionários;



discriminação a cliente;



fornecimento incompleto de informações; e



solução inadequada



venda casada.

Programa cuja finalidade é de estimular a comercialização dos produtos e serviços disponibilizados pelo
Sicoob Sistema Crediminas aos associados e não associados das Cooperativas filiadas com ênfase na qualidade do atendimento.

Meta: Não possuir apontamentos procedentes nos
itens avaliados.

Converge para o Projeto Empresarial - PE na medida
em que o crescimento estimulado pelo programa

Apuração: Cooperativa perderá 10 pontos para cada

tende a gerar maior participação de mercado do Sico-

apontamento procedente nos indicadores seleciona-

ob Sistema Crediminas e as metas observadas são as

dos.

definidas no próprio PE .
O programa está dividido e quatro blocos:


Bloco I: Produtos e Serviços;



Bloco II: Contas Patrimoniais;



Bloco III: Indicadores de Resultados;



Bloco IV: Penalização.
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Considerações finais
Reporte de informações

O componente organizacional de ouvidoria único encaminha relatórios periódicos permitindo que a administração das
entidades participantes tenha conhecimento sobre problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas
atribuições.


Relatórios mensais: Pesquisa de satisfação contendo eventuais discordâncias por parte dos reclamantes.



Relatórios trimestrais: Consolidado de pesquisa de satisfação e Gerência - Estatístico e analítico.



Relatórios semestrais: Consolidado de pesquisa de satisfação e Atividades da Ouvidoria.

Esperamos que o presente documento seja utilizado de forma a contribuir com os processos do Sicoob, tornando -se
ferramenta de estudo para alinhamento às expectativas dos associados e sua comunidade.

36

