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1. Definições da Política 
O processo de Conheça seu Cliente, compreende desde a fase inicial do 

relacionamento, onde são colhidas as primeiras informações, avaliado e 
atestado a veracidade destes elementos através de procedimentos internos. 
Este processo, é elemento básico e possibilitará estabelecer um vínculo de 
confiança no que se refere especialmente a capacidade financeira e patrimonial 
deste sócio, podendo futuramente haver concessões de empréstimos e 
financiamentos, bem como a utilização de todos os demais produtos e serviços 
ofertados e disponibilizados pela Sulcredi Ouro. 

 
2. Abrangência da Política 
A presente política destina-se especialmente a todos os funcionários e 

gestores da Sulcredi Ouro e é de inteira responsabilidade destes, cumprir as 
determinações deste normativo. Ainda, destina-se a clientes e prestadores de 
serviços (este último, aplica-se para quem desempenha atividades relacionada a “conheça seu 
cliente” na instituição) e é dever da cooperativa informar para os mesmos sobre as 
tratativas desta política. Ainda, é de responsabilidade dos funcionários reportar 
a seus gestores as inconsistências constatadas. 

 
3. Objetivos da Política Relacionamento com Cliente (conheça seu 

Cliente) 
Visando atender as instruções contidas na resolução 4539/2016, a presente 

política tem como objetivo, estabelecer técnicas, determinar e divulgar diretrizes 
e regras para obtenção das informações do cliente, visando o cumprimento dos 
processos internos, que devem ser seguidas pelos funcionários e gestores da 
Sulcredi Ouro, seja no início de relacionamento, bem como, nas fases de pré-
contratação, contratação e pós-contratação de produtos e serviços oferecidos e 
disponibilizados por esta instituição. 

De forma macro, as orientações estabelecidas, é de tornar o processo inicial 
de cadastramento mais assertivo possível, de acordo com cada perfil, além de 
possibilitar a Sulcredi Ouro, proceder com maior eficiência a validação destas 
informações prestadas.  

Ainda, é de extrema importância, conhecer a natureza das atividades 
desempenhadas pelos associados e que complementarmente possibilitará 
avaliar os riscos deste sócio, seja mediante a lavagem de dinheiro, risco de 
crédito ou de demais normativos estabelecidos pela instituição ou mesmo pelo 
próprio órgão regulador – Banco Central do Brasil. Tais processos, reduzem 
possíveis riscos de imagem da cooperativa.  
 

4.  Dos Princípios  
Como metodologia habitual e padronizada da Sulcredi Ouro, ao realizar suas 

atividades diárias e corriqueiras, a atuação é sempre prezando em princípios 
básicos de ética, responsabilidade, transparência e diligência, que fazem parte 
da instituição, bem como de seus gestores e funcionários. Princípios estes, que 
são fundamentais para o crescimento sólido e evolutivo da Sulcredi Ouro, 
possibilitando transmitir imagem com credibilidade, segurança e competência 
para seus usuários.  
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De acordo com o que estabelece a resolução 4539/2016 em seu art. 3º:  A 
observância do disposto no art. 2º requer, entre outras, as seguintes 
providências:  
 I - promover cultura organizacional que incentive relacionamento 

cooperativo e equilibrado com clientes e usuários;  
 II - dispensar tratamento justo e equitativo a clientes e usuários; e  
 III - assegurar a conformidade e a legitimidade de produtos e de serviços.  

Parágrafo único. O tratamento justo e equitativo a clientes e usuários de que 
trata o inciso II do caput abrange, inclusive: 
 I - a prestação de informações a clientes e usuários de forma clara e 

precisa, a respeito de produtos e serviços;  
 II - o atendimento a demandas de clientes e usuários de forma tempestiva; 

e  
 III - a inexistência de barreiras, critérios ou procedimentos desarrazoados 

para a extinção da relação contratual relativa a produtos e serviços, bem 
como para a transferência de relacionamento para outra instituição, a 
pedido do cliente. 

A Sulcredi Ouro, consegue proporcionar essas providências a seus usuários, 
haja vista, que estas atividades fazem parte da cooperativa como um todo e 
corriqueiramente. 

 
5. Da Elaboração e Implementação da Política Institucional de 

Relacionamento com Clientes e Usuários 
 

Conforme as instruções, contidas na resolução 4539/2016, pontualmente em 
seu art. 4º, para nortear a condução das atividades da cooperativa, a Sulcredi 
Ouro, estabelece que: 

 A política será aprovada pelo Conselho de Administração; 
 Será revisada anualmente ou conforme necessidades; 
 Será definido responsabilidades acerca desta política; 
 Foi elaborada de acordo com a compatibilidade e natureza da 

instituição, inclusive com o perfil de seus clientes; 
 A instituição já prevê cronograma de treinamentos de diversas 

atividades da cooperativa, inclusive treinamento pontual acerca de 
cadastro; 

 A presente política será divulgada entre seus gestores, funcionários e 
prestadores de serviços se caso necessário for; 

 A presente política foi elaborada em documento único, intitulada de 
Política Institucional De Relacionamento Com Clientes e Usuários de 
Produtos e Serviços Financeiros (conheça seu cliente) 
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6. Gerenciamento da Política Institucional de Relacionamento com 
Clientes e Usuários 

A resolução 4539/2016, estabelece em seu Art. 5º que: As instituições devem 
assegurar a consistência de rotinas e de procedimentos operacionais afetos ao 
relacionamento com clientes e usuários, bem como sua adequação à política 
institucional de relacionamento de que trata o art. 4º, inclusive quanto aos 
seguintes aspectos:  
I - Concepção de produtos e de serviços;  
II - Oferta, recomendação, contratação ou distribuição de produtos ou serviços;  
III - Requisitos de segurança afetos a produtos e a serviços;  
IV - Cobrança de tarifas em decorrência da prestação de serviços;  
V - Divulgação e publicidade de produtos e de serviços;  
VI - Coleta, tratamento e manutenção de informações dos clientes em bases de 
dados;  
VII - gestão do atendimento prestado a clientes e usuários, inclusive o registro e 
o tratamento de demandas;  
VIII - mediação de conflitos;  
IX - Sistemática de cobrança em caso de inadimplemento de obrigações 
contratadas;  
X - Extinção da relação contratual relativa a produtos e serviços;  
XI - liquidação antecipada de dívidas ou de obrigações;  
XII - transferência de relacionamento para outra instituição, a pedido do cliente; 
e  
XIII - eventuais sistemas de metas e incentivos ao desempenho de empregados 
e de terceiros que atuem em seu nome.  
§ 1º Com relação ao disposto nos incisos I e II do caput, e em observância ao 
art. 3º, parágrafo único, inciso I, as instituições devem estabelecer o perfil dos 
clientes que compõem o público-alvo para os produtos e serviços 
disponibilizados, considerando suas características e complexidade.  

§ 2º O perfil referido no § 1º deve incluir informações relevantes para cada 
produto ou serviço. 

E no Art. 6º: Em relação à política institucional de relacionamento com 
clientes e usuários, as instituições de que trata o art. 1º devem instituir 
mecanismos de acompanhamento, de controle e de mitigação de riscos com 
vistas a assegurar:  
I - A implementação das suas disposições;  
II - O monitoramento do seu cumprimento, inclusive por meio de métricas e 
indicadores adequados;  
III - A avaliação da sua efetividade; e  
IV - A identificação e a correção de eventuais deficiências.  
§ 1º Os mecanismos de que trata o caput devem ser submetidos a testes 
periódicos pela auditoria interna, consistentes com os controles internos da 
instituição.  

§ 2º Os dados, os registros e as informações relativas aos mecanismos de 
controle, processos, testes e trilhas de auditoria devem ser mantidos à 
disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de cinco anos. 
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Como parte das atividades diárias da Sulcredi Ouro, e ainda com objetivo de 
melhor adequação em prol da resolução 4539/2016, relacionados aos Arts. 5º e 
6º, a cooperativa, tem estabelecido diversos critérios acerca de: 
 Desde a concepção de novos produtos e serviços até a oferta a seu 

cliente, bem como a contratação, prezando pela segurança da 
cooperativa através de análises criteriosas dos riscos inerentes deste 
cliente; 

 É disponibilizado pela cooperativa através de mural interno, as tarifas 
eventualmente cobradas na prestação de serviços ou na aquisição de 
produtos, bem como existe ainda a divulgação de produtos e serviços 
oferecidos e disponibilizados através do site www.sulcredi ouro.com.br 
em que está a disposição de todos; 

 Em relação as informações do sócio, a cooperativa dispõe de manual 
específico chamado “Manual Sistema Coopcred”, onde, estabelece passo 
a passo, de todos os cadastros executados no Software Coopcred, desde 
usuários, sócios PF e PJ, segundo titulares, representantes de PJ, 
cadastro de capital, cadastro de aplicações, cadastro de novos contratos, 
níveis de risco de contrato, endereço, atividade, dentre outras instruções. 
O referido manual foi elaborado e disponibilizado pela empresa LeoSoft – 
Informação e Tecnologias, havendo recentemente, alteração de razão 
social desta empresa, passando a se denominar Cashway Tecnologia da 
Informação LTDA; 

 O atendimento prestado a seus clientes, são feitos pela equipe técnica 
treinada e capacitada para tal, bem como estes possuem todo o suporte 
necessário da equipe de gestores da cooperativa, dos quais quando 
necessário intervir e mediar conflitos estão a disposição; 

 Em relação as cobranças, a instituição dispõe na área de retaguarda 
responsável por Serasa: Registros de inclusões e exclusões dos 
negativados nos órgão de proteção ao crédito; Bacen Jud: 
Processamentos de Ordens recebidas pelo Sistema do Bacen Jud; Coaf 
SISCOAF – Sistema de Controle de Atividades Financeiras as 
Comunicações das operações financeiras suspeitas ocorridas na 
instituição; Cobranças, controles de provisões, além de efetuar contato 
direto e enviar os inadimplentes para cobrança judicial.  

 Ao que se refere aos riscos, a Sulcredi Ouro, dispõe de normativos 
internos de controles e monitoramento de riscos, além de identificar as 
deficiências, a cooperativa busca se antecipar, provendo sempre a 
prevenção quando possível. Ainda, a instituição é auditada regularmente 
através de auditoria interna, auditoria cooperativa e auditoria das 
demonstrações contábeis, das quais contribuem para maior assertividade 
das atividades relacionadas. 
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8.  Disposições Gerais 

Conforme dispõe o Art. 7º da resolução: As instituições de que trata o art. 
1º devem indicar diretor responsável pela observância do disposto nesta 
Resolução. Salienta-se que a cooperativa possui cadastrado diretor 
responsável pelos princípios e política institucional de relacionamento com 
clientes e usuários de produtos e de serviços financeiros, desde 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cooperativa de Crédito Rural de Ouro  
Sulcredi/Ouro 

CNPJ:07.853.842/0001-35 
NIRE: 424.000.201-78 

 
 

 

 

Classificação da Informação: Pública 

 

 Histórico de elaboração, revisões, responsáveis, versões e período. 
 
 

 

Descrição  Política Institucional de Relacionamento Com Clientes e Usuários De  
Produtos e Serviços Financeiros (Conheça Seu Cliente) 

Versão  01 
Revisado em: Abril/Maio/2020 
Responsável pela Elaboração Sucesso Consultoria 
Revisado por: Sucesso Consultoria, Marcos Aurélio Stoco e Rodrigo Antonio Tessaro 
Número da Ata com aprovação do CA 05/2020 de 22 de maio de 2020 
Aprovado em AGE em: N/A 
Válido A partir da aprovação do CA 


