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Título 1 – Apresentação 

1. O presente manual tem por objetivo atender às instruções apresentadas nos 
normativos do Banco Central do Brasil que autoriza o compartilhamento e a 
utilização do Componente Organizacional de Ouvidoria Único.  

2.  Este manual é elaborado e atualizado por proposta do Componente 
Organizacional de Ouvidoria Único, mantido no Bancoob, e por sugestões 
encaminhadas pelas entidades participantes. 

3.  Participam do Componente Organizacional de Ouvidoria Único as cooperativas 
singulares do Sicoob, por meio de adesão ao convênio firmado entre Bancoob 
e Sicoob Confederação, e o Bancoob e suas empresas controladas.  

4. Neste manual, a denominação entidade participante será utilizada para fazer 
referência às entidades que integram o Componente Organizacional de 
Ouvidoria Único. 

5.  No corpo deste manual apresentamos como Órgãos de Administração o 
Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. Caso a entidade 
participante não disponha dessa estrutura, as funções do Conselho de 
Administração corresponderão, conforme o caso, à Diretoria, e da Diretoria 
Executiva a outro órgão executivo eventualmente existente.   

6. A adesão a este manual pelas entidades do Sicoob que não adotaram o Estatuto 
padrão ocorrerá por meio da aprovação pelas respectivas Diretorias Executivas.   

7. As entidades do Sicoob que dispuserem de estrutura própria de ouvidoria, não 
estão sujeitas às instruções apresentadas neste manual.  

8. A reprodução parcial ou total desta obra só será permitida às entidades 
participantes do Componente Organizacional de Ouvidoria Único e às 
entidades do Sicoob.  
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Título 2 – Gestão e Apoio à Ouvidoria 
Capítulo 1 – Atribuições do Componente Organizacional de Ouvidoria Único  
Seção 1 – Recepção e Registro de Ocorrências 

1. São atividades do Componente Organizacional de Ouvidoria Único, na 
recepção e registro de ocorrências: 

a) atender o usuário dos serviços oferecidos pela entidade participante e 
registrar a ocorrência, de forma objetiva, no Sistema de Ouvidoria, 
disponibilizando as informações suficientes para análise pelo Agente de 
Apoio à Ouvidoria; 

b) gerar protocolo de atendimento, o qual deve ser fornecido ao 
demandante; 

c) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e 
usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos 
canais de atendimento primário da instituição; 

d) atuar como canal de comunicação entre a instituição e os clientes e 
usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; 

e) acolher excepcionalmente, o atendimento das demandas não 
recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário; 

f) atender as demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, por 
órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas. 

2. Poderão ser solicitadas ao demandante, quando do contado com a Ouvidoria, 
evidências de que já tenha recorrido aos canais de atendimento 
disponibilizados pela entidade participante.  

3. O Componente Organizacional de Ouvidoria Único manterá canal de 
comunicação para o recebimento de indícios de ilicitude praticada pelas 
entidades do Sicoob. 

4. O canal de comunicação será disponibilizado aos empregados, colaboradores, 
clientes, associados, usuários, parceiros ou fornecedores dessas entidades. 

5. As informações serão registradas e encaminhadas aos responsáveis pela 
apuração. 
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Título 2 – Gestão e Apoio à Ouvidoria 
Capítulo 1 – Atribuições do Componente Organizacional de Ouvidoria Único  
Seção 2 – Gestão das Ocorrências 

1. São atividades do Componente Organizacional de Ouvidoria Único, na análise 
das respostas registradas pelo Agente de Apoio à Ouvidoria: 

a) acompanhar o cumprimento do prazo para apresentação de respostas 
pelos Agentes de Apoio à Ouvidoria; 

b) alertar o Agente de Apoio à Ouvidoria quanto à observância dos prazos 
fixados para remessa da resposta ao Componente Organizacional de 
Ouvidoria Único. No caso das cooperativas singulares, esse alerta será 
emitido ao Monitor de Apoio à Ouvidoria da Central, que transmitirá à 
respectiva Singular; 

c) avaliar se a resposta registrada pelo Agente de Apoio à Ouvidoria está 
adequada para atendimento conclusivo da ocorrência. Entende-se como 
atendimento conclusivo aquele que responde ao(s) objeto(s) da 
reclamação em caráter definitivo; 

d) orientar o Agente de Apoio à Ouvidoria na formulação de resposta 
adequada ao atendimento da ocorrência, quando for o caso; 

e) informar à entidade participante quando o Agente de Apoio à Ouvidoria 
não prestar as informações suficientes para o atendimento do objeto da 
ocorrência. No caso das cooperativas singulares, a comunicação será 
feita ao Monitor de Apoio à Ouvidoria da Central, que comunicará o 
Agente de Apoio à Ouvidoria da respectiva Singular.  

2. São atividades do Componente Organizacional de Ouvidoria Único, na 
identificação de respostas não registradas pelo Agente de Apoio à 
Ouvidoria no prazo fixado: 

a) encaminhar à entidade participante mensagem eletrônica de alerta, sendo 
que, no caso da cooperativa singular a mensagem será encaminhada ao 
Monitor de Apoio à Ouvidoria da cooperativa central, contendo, no 
mínimo: 

a.1) identificação da ocorrência por número de protocolo; 

a.2) descrição da ocorrência; 

a.3) orientações para registro imediato de resposta no Sistema de   
 Ouvidoria. 

b) acompanhar o registro da resposta pelo Agente de Apoio à Ouvidoria. 
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Título 2 – Gestão e Apoio à Ouvidoria 
Capítulo 1 – Atribuições do Componente Organizacional de Ouvidoria Único  
Seção 2 – Gestão das Ocorrências 

3. São atividades do Componente Organizacional de Ouvidoria Único, no 
acompanhamento dos registros dos indícios de ilicitude: 

a) encaminhar o registro aos responsáveis pela apuração e decisão sobre a 
adoção de medidas necessárias: 

a.1) responsáveis pelos registros que envolvam as cooperativas singulares: 
Diretoria Executiva da cooperativa central a qual estiver filiada; 

a.2) responsáveis pelos registros que envolvam as cooperativas centrais: 
Diretoria Executiva do Sicoob Confederação; 

a.3) responsáveis pelos registros que envolvam o Bancoob: Conselho de 
Administração do Bancoob. 

b) receber dos responsáveis pela apuração, em até 5 (cinco) dias, a definição 
sobre o prazo de apuração e resposta; 

c) receber dos responsáveis pela apuração, informações sobre as medidas 
adotadas no tratamento do registro no prazo de resposta definido, para a 
composição do relatório semestral; 

d) os registros originados nas cooperativas centrais e singulares que não 
forem respondidos serão encaminhados à Área de Controles Internos do 
Sicoob Confederação, nos termos da Política Institucional de Fatos 
Relevantes; 

e) solicitar às entidades do Sicoob a divulgação do canal de comunicação de 
indícios de Ilicitude e o regulamento com os procedimentos para utilização 
do canal na página da entidade na internet. 
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Título 2 – Gestão e Apoio à Ouvidoria 
Capítulo 1 – Atribuições do Componente Organizacional de Ouvidoria Único  
Seção 3 – Resposta ao Demandante 

1. São atividades do Componente Organizacional de Ouvidoria Único, na 
apresentação da resposta registrada pelo demandado: 

a) prestar esclarecimentos acerca do andamento das demandas, informando 
o prazo previsto para resposta, sempre que o demandante procurar a 
ouvidoria, para obter informações, antes do prazo de encerramento; 

b) formular a resposta conclusiva, com base nas informações registradas no 
Sistema de Ouvidoria pela entidade participante; 

c) certificar-se de que a resposta seja fornecida por meio do canal de 
comunicação escolhido pelo demandante e contenha, no mínimo: 

c.1) identificação completa do demandante; 

c.2) nome completo da entidade participante; 

c.3) identificação do nº e da data do protocolo de atendimento; 

c.4) data da resposta; 

c.5) informações claras, concisas, objetivas e suficientes referentes ao    
objeto da ocorrência registrada. 

d) registrar o encerramento da ocorrência no Sistema de Ouvidoria; 

e) obter, sempre que possível, confirmação da recepção da resposta pelo 
demandante, por intermédio de pesquisa de satisfação; 

f) arquivar a documentação correspondente à ocorrência atendida, durante 
o prazo regulamentar de 5 (cinco) anos. 

2. O atendimento ao demandante, sem obtenção de informações do Agente de 
Apoio à Ouvidoria, somente deve ser realizado se a resposta a ser 
encaminhada estiver embasada em histórico registrado no Sistema de 
Ouvidoria e, complementarmente, em outras fontes de informações 
comprováveis. 

3. A resposta conclusiva aos demandantes deverá ser encaminhada pelo 
Componente Organizacional de Ouvidoria Único, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma 
justificada, uma única vez por igual período, limitado ao número de 
prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, 
devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação. 
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Título 2 – Gestão e Apoio à Ouvidoria 
Capítulo 1 – Atribuições do Componente Organizacional de Ouvidoria Único  
Seção 4 – Relatórios e Arquivo de Documentação 

1. São atividades do Componente Organizacional de Ouvidoria Único, na 
elaboração dos relatórios gerenciais semestrais: 

a) manter constantemente atualizadas as informações e as estatísticas 
referentes às atividades desenvolvidas; 

b) elaborar o relatório semestral contendo, no mínimo, as seguintes 
informações: 

b.1) ações desenvolvidas; 
 
b.2) indicadores quantitativos e qualitativos; 
 
b.3) resultado das medidas adotadas pelos administradores para solucionar os 

problemas e deficiências identificadas pela Ouvidoria, no cumprimento de 
suas atribuições. 

c) encaminhar o relatório semestral à Auditoria Interna, aos órgãos de 
governança do Sicoob Confederação e do Bancoob, e, posteriormente, à 
Diretoria Executiva das entidades participantes, sendo que, no caso das 
cooperativas singulares o relatório será encaminhado à cooperativa 
central, que encaminhará à respectiva Singular associada;  

d) elaborar relatório gerencial contendo, no mínimo, as seguintes 
informações: 

d.1) identificação da entidade participante; 

d.2) assuntos com maior número de reclamações; 

d.3) detalhamento dos assuntos sugestivos de criticidade; 

d.4) deficiências identificadas. 

e) encaminhar o relatório gerencial à apreciação das entidades participantes. 
No caso das cooperativas singulares, o relatório será encaminhado por 
meio da cooperativa central;  

f) receber da entidade participante manifestação acerca dos pontos 
abordados no relatório gerencial, contendo o resultado das medidas 
adotadas pelos administradores para solucionar os problemas e as 
deficiências identificadas; 

g) o Componente Organizacional de Ouvidoria Único poderá elaborar 
relatórios eventuais, conforme a necessidade, para apreciação das 
entidades participantes. 
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Título 2 – Gestão e Apoio à Ouvidoria 
Capítulo 1 – Atribuições do Componente Organizacional de Ouvidoria Único  
Seção 4 – Relatórios e Arquivo de Documentação 

2. Devem permanecer à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo 
de 5 (cinco) anos: 

a) as informações e a documentação referentes à ouvidoria mantidas pelo 
Componente Organizacional de Ouvidoria Único; 

b) os relatórios elaborados pela Ouvidoria, na forma instituída neste manual 
e arquivados na sede do Bancoob. 

3.  São atividades do Componente Organizacional de Ouvidoria Único, na 
elaboração dos relatórios semestrais relativos ao canal de comunicação 
de indícios de ilicitude: 

a) elaborar relatório semestral, referenciado nas datas-bases de 30 de junho 
e 31 de dezembro, contendo, no mínimo, o número de reportes recebidos, 
classificados por natureza e por área responsável pelo tratamento do 
registro, identificando o prazo médio de tratamento e as medidas 
adotadas pela entidade responsável;  

b) encaminhar ao Conselho de Administração do Sicoob Confederação e ao 
Conselho de Administração do Bancoob, para aprovação, os relatórios 
semestrais relativos aos indícios de ilicitude das respectivas entidades e, 
posteriormente, disponibilizar os relatórios para as demais entidades, 
sendo que, no caso das cooperativas singulares, o relatório será 
encaminhado às cooperativas centrais, que encaminharão às respectivas 
cooperativas singulares filiadas; 

c) manter os relatórios semestrais à disposição do Banco Central do Brasil 
pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos. 
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Título 2 – Gestão e Apoio à Ouvidoria 
Capítulo 2 – Atribuições da Cooperativa Singular e Central 
Seção 1 – Cooperativa Singular 

1. A cooperativa singular, no atendimento aos usuários dos produtos e serviços, 
deverá: 

a) orientar o usuário, conforme o tipo da ocorrência (crítica, sugestão, dúvida 
ou reclamação), a procurar, primeiramente, os canais de atendimento 
convencionais (central de atendimento, unidade comercial, atendimento - 
caixa, gerência, diretoria, etc.);  

b) prestar informações que estejam unicamente embasadas em dados 
comprováveis; 

c) orientar o usuário a procurar o canal de ouvidoria, quando as informações 
apresentadas pelos meios disponibilizados não forem satisfatórias. 

2. É vedada a prestação de informações protegidas por sigilo bancário a terceiros 
(conta-corrente, aplicações financeiras, contratos de crédito, dados cadastrais, 
etc.), exceto quando o solicitante portar autorização formal e específica para tal 
finalidade (procuração firmada em cartório, ordem judicial). 

3. A Diretoria Executiva da cooperativa deverá dar ampla divulgação sobre o 
canal de ouvidoria, suas atribuições e forma de acesso, inclusive nos canais de 
comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços, garantindo que 
seja:  

a) divulgado e mantido atualizado em local visível ao público no recinto das 
suas dependências e nas dos correspondentes no País, bem como nos 
respectivos sítios eletrônicos na internet, acessível pela sua página inicial; 

b) informado nos extratos, comprovantes, inclusive eletrônicos, contratos 
materiais de propaganda e de publicidade e demais documentos que se 
destinem aos associados/clientes e usuários;  

4. O cadastro de informações sobre entidades de interesse do Banco Central do 
Brasil (Unicad), referente aos dados básicos do Ouvidor e o número de acesso 
telefônico gratuito (0800) da Ouvidoria deve ser mantido atualizado.  

5. A Diretoria Executiva da cooperativa singular deve designar empregado para 
atuar como Agente de Apoio à Ouvidoria e respectivo substituto. 
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Título 2 – Gestão e Apoio à Ouvidoria 
Capítulo 2 – Atribuições da Cooperativa Singular e Central 
Seção 1 – Cooperativa Singular  

6. É recomendável que o empregado designado para atuar como Agente de 
Apoio à Ouvidoria não exerça atividade que possa conflitar com as atividades 
de tratamento de demandas da ouvidoria. Caso a cooperativa não disponha de 
estrutura suficiente, é recomendável que a Diretoria Executiva auxilie na 
solução das ocorrências. 

7. As informações (nome, telefone, endereço eletrônico, etc.) sobre o empregado 
designado para atuar como Agente de Apoio à Ouvidoria deverão ser 
atualizadas, e as atualizações encaminhadas ao Monitor de Apoio à Ouvidoria 
da cooperativa central. 

8. O Agente de Apoio à Ouvidoria deverá: 

a)  acessar, diariamente, o Sistema de Ouvidoria para identificar e analisar as 
ocorrências pendentes de resposta; 

b)  avaliar atentamente as informações relativas às ocorrências; 

c)  verificar a possibilidade de responder aos demandantes com base nas 
informações já registradas no Sistema de Ouvidoria;  

d)  contatar o demandante para obter informações complementares e para 
prestar esclarecimentos referentes à demanda, sempre que necessário;   

e)  encaminhar as ocorrências à Diretoria Executiva, quando não dispuser de 
informações suficientes para respondê-las, justificando os motivos;  

f)  colher as informações das áreas responsáveis e registrar as respostas,  
anexando os documentos comprobatórios, no Sistema de Ouvidoria, até: 

f.1) 5 (cinco) dias úteis, para as demandas do tipo reclamação;  

f.2) 7 (sete) dias úteis, para as demandas dos tipos informação, crítica, 
sugestão e dúvida. 

9. A solicitação de informações adicionais sobre o objeto da ocorrência não 
implica na recontagem do prazo fixado para o Agente de Apoio à Ouvidoria 
apresentar resposta. 

10. Ao receber ocorrências encaminhadas pelo Agente de Apoio à Ouvidoria, a 
Diretoria Executiva deve:  

a) avaliar o objeto da ocorrência;   
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Título 2 – Gestão e Apoio à Ouvidoria 
Capítulo 2 – Atribuições da Cooperativa Singular e Central 
Seção 1 – Cooperativa Singular  

b) analisar as justificativas apresentadas pelo Agente de Apoio à Ouvidoria 
sobre as razões do não atendimento da ocorrência;  

c) auxiliar o Agente de Apoio à Ouvidoria na elaboração da resposta. 

11. A Diretoria Executiva deve avaliar a necessidade de adoção de medidas 
corretivas para a resolução das ocorrências registradas no Sistema de 
Ouvidoria.  

12. A Diretoria Executiva deve apreciar os relatórios elaborados pelo Componente 
Organizacional de Ouvidoria Único, encaminhado por meio da cooperativa 
central.  

13. É de responsabilidade dos Órgãos de Administração da cooperativa a 
prestação de adequado atendimento às necessidades dos usuários e manter 
relacionamento apropriado e harmônico com esse público.  

14. Os Órgãos de Administração da cooperativa devem promover a adoção de 
medidas para solucionar problemas e deficiências identificadas nos relatórios 
de ouvidoria e presar informações acerca dessas medidas, sempre que 
solicitado.  

15. A Diretoria Executiva da cooperativa deve garantir as condições necessárias 
para que o Agente de Apoio à Ouvidoria desenvolva suas atividades. 

16. A Diretoria Executiva da cooperativa deverá divulgar o canal de comunicação de 
indícios de ilicitude e o respectivo regulamento com os procedimentos de 
utilização do canal, na página da cooperativa singular na internet. 
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Título 2 – Gestão e Apoio à Ouvidoria 
Capítulo 2 – Atribuições da Cooperativa Singular e Central 
Seção 2 – Cooperativa Central 

1. A Diretoria Executiva da cooperativa central deve designar empregado para 
atuar como Monitor de Apoio à Ouvidoria e respectivo substituto. 

2. As informações (nome, telefone, endereço eletrônico, etc.) sobre o empregado 
designado para atuar como Monitor de Apoio à Ouvidoria devem ser mantidas 
atualizadas, e as atualizações encaminhadas ao Componente Organizacional 
de Ouvidoria Único. 

3. O Monitor de Apoio à Ouvidoria será responsável por acompanhar as 
ocorrências registradas no Sistema de Ouvidoria para as singulares filiadas, 
observando o cumprimento do prazo para resposta às ocorrências.  

4. No monitoramento das atividades das respectivas singulares associadas, o 
Monitor de Apoio à Ouvidoria deverá: 

a)  acessar, diariamente, o Sistema de Ouvidoria, para acompanhar e avaliar 
o atendimento oferecido às ocorrências registradas; 

b)  avaliar se as respostas registradas pelo Agente de Apoio à Ouvidoria no 
Sistema de Ouvidoria, observando se as respostas e providências 
adotadas estão de acordo com os critérios de ouvidoria (resposta 
conclusiva) e com os normativos da cooperativa. Entende-se como 
atendimento conclusivo aquele que responde ao(s) objeto(s) da 
reclamação em caráter definitivo;  

c)  acompanhar e cobrar o cumprimento dos prazos, pelas cooperativas 
singulares, para resposta às ocorrências registradas no Sistema de 
Ouvidoria; 

d)  acompanhar se os relatórios elaborados pelo Componente Organizacional 
de Ouvidoria Único foram apreciados pela cooperativa central e 
encaminhados à cooperativa singular; 

e)  orientar e acompanhar as providências adotadas, pela cooperativa 
singular, após análise dos relatórios desenvolvidos pelo Componente 
Organizacional de Ouvidoria Único, se for o caso; 

f)   manter o cadastro das cooperativas singulares aderentes ao convênio 
atualizado no Sistema de Ouvidoria;  

g)  manter o cadastro (nome, telefone, endereço eletrônico, etc) do Agente 
de Apoio à Ouvidoria atualizado no Sistema de Ouvidoria; 

h) monitorar se as cooperativas singulares associadas mantém as 
informações referentes aos dados básicos do ouvidor e o número de 
acesso telefônico gratuito (0800) da Ouvidoria atualizadas no Unicad. 
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Título 2 – Gestão e Apoio à Ouvidoria 
Capítulo 2 – Atribuições da Cooperativa Singular e Central 
Seção 2 – Cooperativa Central 

5. No recebimento do registro do indício de ilicitude, a Diretoria Executiva da 
cooperativa central deve: 

a) encaminhar ao Componente Organizacional de Ouvidoria Único 
manifestação acerca do prazo para adoção de providências em até 5 
(cinco) dias contados a partir do recebimento; 

b) encaminhar ao Componente Organizacional de Ouvidoria Único 
informações sobre as medidas adotadas no tratamento do registro, no 
prazo de resposta definido, para a composição do relatório semestral. 

6. A Diretoria Executiva da cooperativa central deverá divulgar o canal de 
comunicação de indícios de ilicitude e o respectivo regulamento com os 
procedimentos de utilização do canal, na página da cooperativa central na 
internet. 
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Título 2 – Gestão e Apoio à Ouvidoria 
Capítulo 3 – Atribuições do Bancoob e Empresas Controladas 

1. O Bancoob e suas empresas controladas, no atendimento aos usuários dos 
produtos e serviços oferecidos, deverão: 

a) orientar o usuário, conforme o tipo da ocorrência (crítica, sugestão, dúvida 
ou reclamação), a procurar, primeiramente, os canais de atendimento 
convencionais (central de atendimento, unidade comercial, atendimento - 
caixa, gerência, diretoria, etc.);  

b) prestar as informações que estejam unicamente embasadas em dados 
comprováveis; 

c) orientar o usuário a procurar o canal de ouvidoria, quando as informações 
apresentadas pelos meios disponibilizados não forem satisfatórias. 

2. É vedada a prestação de informações protegidas por sigilo bancário a terceiros, 
exceto quando o solicitante apresentar autorização formal e específica para tal 
finalidade (procuração pública, ordem judicial). 

3. É responsabilidade dos Órgãos de Administração dar ampla divulgação sobre o 
canal de ouvidoria, suas atribuições e forma de acesso, inclusive nos canais de 
comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços, garantindo que 
seja: 

a) divulgado e mantido atualizado em local e formato visível ao público no 
recinto das suas dependências e nas dependências dos seus 
correspondentes no país, bem como nos respectivos sítios eletrônicos na 
internet e nos demais canais de comunicação utilizados para difundir os 
produtos e serviços da entidade; 

b) registrado nos extratos, nos comprovantes, inclusive eletrônicos, nos 
contratos formalizados com os clientes, nos materiais de propaganda e de 
publicidade e nos demais documentos que se destinem aos clientes e 
usuários dos  produtos  e  serviços  da entidade;  

c) registrado e mantido permanentemente atualizado em sistema de 
informações, na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil.  

4. O cadastro de informações sobre entidades de interesse do Banco Central do 
Brasil (Unicad), referente aos dados básicos do Ouvidor e o número de acesso 
telefônico gratuito (0800) da Ouvidoria deve ser mantido atualizado.  

5. O Órgão de Administração designará empregado para atuar como Agente de 
Apoio à Ouvidoria e respectivo substituto. 
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Título 2 – Gestão e Apoio à Ouvidoria 
Capítulo 3 – Atribuições do Bancoob e Empresas Controladas 

6. É recomendável que o empregado designado para atuar como Agente de 
Apoio à Ouvidoria não exerça atividade que possa conflitar com as atividades 
de tratamento de demandas da ouvidoria.  

7. As informações (nome, telefone, endereço eletrônico, etc.) sobre o empregado 
designado para atuar como Agente de Apoio à Ouvidoria devem ser mantidas 
atualizadas junto à Ouvidoria. 

8. A Diretoria Executiva deve: 

a) garantir as condições necessárias para que o Agente de Apoio à 
Ouvidoria desenvolva suas atividades; 

b) avaliar a necessidade de adoção de medidas corretivas para a resolução 
das ocorrências registradas no Sistema de Ouvidoria; 

c) apreciar os relatórios elaborados pelo Componente Organizacional de 
Ouvidoria Único;  

d) promover a adoção de medidas para solucionar os problemas e 
deficiências identificadas nos relatórios de ouvidoria e presar informações 
acerca dessas medidas, sempre que solicitado. 

9. O Agente de Apoio à Ouvidoria deve: 

a) acessar, diariamente, o Sistema de Ouvidoria para identificar e analisar as 
ocorrências pendentes de resposta; 

b) avaliar atentamente as informações relativas às ocorrências; 

c) contatar o demandante para obter informações complementares e prestar 
esclarecimentos oriundos da demanda, sempre que necessário; 

d) colher as informações das áreas responsáveis e registrar as respostas,  
anexando os documentos comprobatórios, no Sistema de Ouvidoria, em 
até: 

d.1) 5 (cinco) dias úteis, para as demandas do tipo reclamação;  

d.2) 7 (sete) dias úteis, para as demandas dos tipos informação, crítica, 
sugestão e dúvida. 

10. A solicitação de informações adicionais sobre o objeto da ocorrência não 
implica na recontagem do prazo fixado para do Agente de Apoio à Ouvidoria 
apresentar resposta. 
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Título 3 – Glossário  

1. Considera-se fato relevante a ocorrência registrada no Sistema de Ouvidoria, 
considerada de alto de alto impacto, originada de reclamações de 
associados/clientes, que podem resultar em risco para a entidade envolvendo:  

a) relacionamento com o público;  

b) elevados prejuízos financeiros; 

c) danos para a imagem da entidade; 

d) desconformidade com a postura ética, preceituada no Código de Ética do 
 Sicoob. 

2. Constituem fatos relevantes as ocorrências que evidenciem uma ou mais das 
seguintes características:  

a) sigilo bancário: clara evidência de que o dever de sigilo bancário foi 
violado; 

b) comunicação indevida: evidência de que uma comunicação indevida foi 
divulgada a grande contingente de associados/cliente; 

c) falha na operação: falhas de natureza operacional que podem provocar 
danos para um grande contingente de associados/clientes e/ou possam 
ter repercussão na mídia; 

d) ética corporativa: problemas de natureza ética no âmbito institucional que 
possam representar violação a conduta;  

e) exposições públicas: manifestações dos associados/clientes alegando 
que darão grande visibilidade pública a problemas de relacionamento seu 
com a entidade, ou a posicionamento firmado, que possa trazer dano a 
imagem;  

f) reincidência do problema: manifestação que revela a reincidência na 
ocorrência de problemas relatados pelo associado/cliente, evidenciando 
que a entidade não conseguiu identificar a natureza do problema; 

g) impacto no negócio: iniciativas que estão sendo desenvolvidas pelo 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ou Órgãos Reguladores 
(SNDC)  que poderão trazer grande impacto ao negócio da entidade.  

3. Agente de Apoio à Ouvidoria: empregado da entidade participante responsável 
por fornecer os insumos para a resolução das ocorrências, conforme 
apresentado neste manual. 

4. Monitor de Apoio à Ouvidoria: empregado da entidade participante, 
responsável por monitorar as atividades do Agente de Apoio à Ouvidoria. No 
caso das cooperativas singulares, o Monitor será empregado da cooperativa 
central.  
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Título 4 – Referências Normativas 

 

Norma Nº 
Órgão 

emissor 
Data de 
emissão 

Epígrafe 

Resolução 4.433 
Conselho 
Monetário 
Nacional 

23/7/2015 

Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de 
componente organizacional de ouvidoria pelas 
instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil. 

Circular 3.503 
Banco Central 

do Brasil 
26/7/2010 

Dispõe sobre procedimentos complementares     
relativos ao funcionamento de      componente  
organizacional de ouvidoria nas                                  
instituições    financeiras, nas demais  instituições  
autorizadas  a  funcionar  pelo  Banco  Central   do  
Brasil  e  nas  administradoras   de                                  
consórcio.                      

Resolução 4.567 
Conselho 
Monetário 
Nacional 

27/4/2017 

Dispõe sobre a remessa de informações relativas 
aos integrantes do grupo de controle e aos 
administradores das instituições financeiras e 
das demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil e sobre a 
disponibilização de canal para comunicação de 
indícios de ilicitude relacionados às atividades da 
instituição. 

Política 
Institucional de 

fatos 
Relevantes 

- 
Sicoob 

Confederação 
17/2/2016 

Dispõe sobre diretrizes que norteiam a 
identificação, a comunicação e o 
acompanhamento de fatos relevantes, de 
irregularidades e de situações de exposição 
anormal a riscos no Sicoob.  

Regulamento 
do Canal de 

Comunicação 
de Indícios de 

Iicitude do 
Sicoob 

- 
Sicoob 

Confederação 
Em 

aprovação 

Regulamenta o funcionamento para utilização do 
canal de comunicação de indícios de ilicitude do 
Sicoob. 
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Título 5 – Controle de Atualizações 

 

Data 
Instrumento de 
Comunicação 

Referência 
(Título-Capítulo-Seção-Subseção-Item-Subitem- Alínea) 

19/10/2010 CIC - 082 

1 

2-1-1-1-a 

2-1-2-1-d 

2-1-3-1-c-d-3 

2-1-4-1-c 

2-1-4-2 

2-1-4-3 

31/5/2011 CIC - 146 

1-2, 1-3, 1-4, 1-6 

2-1-1-1, 2-1-1-2, 2-1-2-1, 2-1-3-4, 2-1-4-1, 2-1-4-2, 2-1-
4-3, 2-1-4-5 

2-2-1-2, 2-2-1-5, 2-2-1-6, 2-2-1-7, 2-2-1-8, 2-2-1-9, 2-2-
1-10, 2-2-1-11, 2-2-1-12, 2-2-1-13 

2-2-2-1, 2-2-2-2, 2-2-2-4 

3-1 

31/8/2012 CIC - 251 1, 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-2-1, 2-2-2, 2-3-1, 3 

15/6/2016 RES - 148 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-2-1, 2-2-2, 2-3, 4 

15/7/2016 RES - 152 2-2-1 e 2-3 

14/6/2017 RES - 199 2-1-1, 2-1-2, 2-1-4, 2-2-1, 2-2-2, 2-3, 4 


