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1 OBJETIVOS  

Esta política apresenta princípios, diretrizes, objetivos estratégicos e valores 

organizacionais que norteiam o relacionamento com clientes e usuários de produtos e de 

serviços financeiros da Sulcredi Ouro, desde a fase inicial do relacionamento com o 

associado, onde são colhidas as primeiras informações, que passam por uma avaliação a 

partir da qual é atestado a sua veracidade através de procedimentos internos.  

Este processo é elemento básico e possibilitará estabelecer diretrizes para a 

formação de um vínculo de confiança no que se refere especialmente a capacidade 

financeira e patrimonial do associado, norteando processos futuros de concessão de 

empréstimos e financiamentos, bem como a utilização de todos os demais produtos e 

serviços ofertados e disponibilizados pela Sulcredi Ouro. 

 

1.1 Responsabilidades 

São considerados objetivos estratégicos da Sulcredi Ouro no tocante ao 

relacionamento com associados e usuários: 

• Prestar atendimento justo e equitativo a associados e usuários, em todas as suas fases 

(pré-contratação, contratação e pós-contratação de produtos e serviços); 

• Disponibilizar canais efetivos de comunicação para associados e usuários, observando 

a qualidade e tempestividade dos atendimentos, por meio de monitoramento constante; 

• Disponibilizar e fomentar permanentemente programas de treinamento de empregados 

e prestadores de serviços para o atendimento das necessidades dos associados e 

usuários; 

• Implantar e disseminar esta política em todo o âmbito de atuação da Sulcredi Ouro. 

Além das atribuições legais e regulamentares, são responsabilidades da Sulcredi 

Ouro: 

• Promover cultura organizacional que incentive o relacionamento cooperativo e 

equilibrado com associados e usuários, bem como assegurar a conformidade e 

legitimidade dos produtos e serviços ofertados; 

• Atender, de forma clara, precisa e tempestiva, as demandas dos associados e usuários, 

observando as recomendações legais, os atos constitutivos e regulamentares e os 

manuais desta cooperativa. 
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1.2 Competências 

Nos termos da regulamentação em vigor, compete à Sulcredi Ouro: 

• Assegurar a consistência de rotinas e de procedimentos operacionais referentes ao 

relacionamento com associados e usuários, bem como a adequação dos mesmos a esta 

Política; 

• Instituir mecanismos de acompanhamento, de controle e de mitigação de riscos 

relacionados à implementação e ao monitoramento do cumprimento desta Política; 

• Estabelecer o perfil dos associados e usuários que compõem o público-alvo para oferta 

de produtos e serviços disponibilizados. 

 

2 CONCEITOS 

 Segue respectivos conceitos do que se refere à esta Política. 

• Sulcredi Ouro: considerada a cooperativa de crédito como um todo; 

• Associados: pessoas ou entidades associadas à cooperativa, usuárias de produto(s) ou 

serviço(s) disponibilizado(s) pela Sulcredi Ouro; 

• Usuários de produtos e serviços: pessoas ou entidades não associadas à cooperativa, 

usuárias de produto(s) ou serviço(s) disponibilizado(s) pela Sulcredi Ouro. 

 

3 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 desta 

política. Ainda, destina-se a associados e prestadores de serviços e é dever da cooperativa 

informar e divulgar o conteúdo e abrangência desta política. Ainda, é de responsabilidade 

dos funcionários reportar a seus gestores toda e qualquer inconsistência constatada nos 

procedimentos internos e no trato com os associados que não esteja de acordo com as 

diretrizes deste documento. 

 

4 PRINCÍPIOS 

Como metodologia habitual e padronizada da Sulcredi Ouro, ao realizar suas 

atividades diárias e corriqueiras, a atuação deve se pautar na observância dos 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 
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transmitir imagem de credibilidade, segurança e competência para seus associados, 

usuários, bem como para a comunidade onde a cooperativa está inserida.  

 

5 PERFIL DOS ASSOCIADOS E USUÁRIOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

As orientações estabelecidas nesta Política se prestam a tornar o processo de 

relacionamento com associados e usuários o mais assertivo possível, de acordo com o 

perfil individual de cada um, além de possibilitar à Sulcredi Ouro proceder com maior 

eficiência a validação das informações prestadas.  

 

5.1 Associados e Usuários dos produtos e serviços  

Pode ser classificado como Usuários dos produtos e serviços da Sulcredi Ouro, 

Pessoas Jurídicas, Pessoa Física Rural e Urbana, às pessoas menores de idade, às 

pessoas absolutamente e relativamente incapazes, não alfabetizadas e também às 

pessoas com deficiência visual ou auditiva, e ainda com a qualificação de Pessoa Exposta 

Politicamente – PEP, que este deverá ser seguido conforme o Manual Operacional de 

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo – PLD/FT, 

e o Manual de Cadastro.  

É importante salientar que são impedidos para abrir conta corrente conforme 

Estatuto Social no Art. 10°, §3° e demais itens a seguir: 

• Partidos políticos, secretarias de governo e tribunais; 

• Pessoas jurídicas que possam exercer concorrência com a cooperativa. 

A Sulcredi Ouro reputa que é de extrema importância conhecer a natureza das 

atividades desempenhadas pelos associados e usuários dos seus produtos e serviços. O 

que possibilita avaliar os riscos envolvidos no relacionamento com cada associado e 

usuário de maneira complementar, respeitando os atos normativos sobre lavagem de 

dinheiro, risco de crédito, bem como os atos normativos internos e outros que são ou 

possam ser estabelecidos pelo Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional. A 

observância de tais diretrizes também visa reduzir possíveis riscos de imagem da 

cooperativa.  

 

5.2 Relatórios de informações dos associados e usuários  

 Os relatórios que constam informações sobre os associados e usuários são: 

• Cadastro de Associado V2, retirado no sistema operacional COOPCRED.  
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• Formulário de visitação conforme anexo 1. 

6 RESPONSÁVEIS PELA POLÍTICA DE RELACIONAMENTO 

A Política de Relacionamento com os associados e usuários abrange ações em 

todas as áreas internas da cooperativa, sendo que todos os integrantes devem assinar o 

TERMO DE CIÊNCIA, conforme anexo 2. 

• CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Delibera sobre a Política de Relacionamento e a 

avalia, verificando e revisando a sua eficiência e eficácia, propondo melhorias ou 

adequações para atingir o objetivo proposto. O Conselho deve se manifestar 

expressamente sobre os relatórios e comunicados emitidos pela área responsável pela 

aplicação da Política de Relacionamento, bem como deve assegurar a implementação 

de ações para tempestiva correção das deficiências que venham a ser apontadas. 

Portanto o Conselho de Administração que é o responsável por aprovar e acompanhar 

as ações de controle desta Política de Relacionamento, que deverá ser revista 

periodicamente.  

• PRESIDENTE E SECRETÁRIO: Compete a eles a responsabilidade pela execução e 

deliberação das ações e medidas propostas pelo Conselho de Administração no sentido 

de constituir estrutura adequada para que o relacionamento da cooperativa com seus 

associados e usuários de produtos e serviços siga os princípios mencionados nesta 

Política. Também é de sua competência aplicar os preceitos desta política no 

treinamento da equipe da Cooperativa, bem como nas condições de criação, aplicação 

e acompanhamento de todos os produtos e serviços por ela disponibilizados.  

• COLABORADORES: São responsáveis pelo atendimento direto dos associados e 

usuários dos produtos e serviços, coletando o máximo de informações necessárias; 

devem participar dos treinamentos a eles designados; cumprir fielmente as diretrizes 

desta Política.  

• DIRETOR DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES E USUÁRIOS: Registrado no 

UNICAD, este delibera sobre esta política, verificando e revisando a sua eficiência e 

eficácia, propondo melhorias ou adequações para atingir o objetivo proposto. O Diretor 

deve manifestar‐se expressamente sobre os relatórios e comunicados emitidos pela área 

responsável pela aplicação da Política de Relacionamento, bem como deve assegurar a 

implementação de ações para tempestiva correção das deficiências que venham a ser 

apontadas. Cabe ainda ao diretor responsável aplicar os preceitos desta Política no 
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treinamento da equipe da Cooperativa, bem como nas condições de criação, aplicação 

e acompanhamento de todos os produtos e serviços por ela disponibilizados. 

• ÁREA DE NEGÓCIOS: Responsável pela execução e deliberação das ações e medidas 

propostas pelo Conselho de Administração no sentido de constituir estrutura adequada 

para que o relacionamento da cooperativa com seus clientes e usuários de produtos e 

serviços siga os princípios de ética, responsabilidade, transparência e diligência.  

• COMPLIANCE, RISCOS OPERACIONAIS E CONTROLES INTERNOS: Compliance é 

responsável pela maneira de garantir que a gestão e equipe sigam as normas vigentes, 

respeitando o compromisso com a ética e a verdade. Os Riscos Operacionais consistem 

em identificar e classificar os eventos de risco a que a cooperativa está exposta, indicando 

áreas de incidência, causas e potenciais impacto. E por fim, os Controles Internos tem 

como objetivo assegurar, assessorar, alertar e servir como instrumento consultivo às 

áreas da cooperativa para que estejam trabalhando com segurança e sem exposição a 

riscos desnecessários. 

• AUDITORIA INTERNA: Tem o objetivo de realizar contínua e efetiva avaliação, de forma 

independente, autônoma e imparcial, da qualidade e da efetividade dos sistemas e 

processos de controles internos, gerenciamento de riscos e governança corporativa da 

Cooperativa. 

• SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (“SAC”): Serviço de atendimento ao cliente 

de produtos e serviços, é responsável pelo primeiro atendimento ao usuário, sendo em 

geral de baixa complexidade. Geralmente este canal é utilizado para sanar dúvidas ou 

requerer alguma informação, ainda atende as demandas de reclamações ou 

cancelamentos de produtos, buscando nas respectivas áreas a solução para a 

ocorrência registrada. 

• OUVIDORIA: É um canal direto de comunicação onde o cooperado ou demais usuários 

de produtos e serviços da cooperativa, possam proceder com reclamações, elogios, 

sugestões e denúncias. O processo de ouvidoria, assegura o direito das pessoas em se 

manifestarem em relação a sua visão acerca do trabalho desenvolvido pela cooperativa. 

 

7 CONCEPÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS 

A concepção de novos produtos deve ser realizada envolvendo as áreas 

administrativas da cooperativa, após identificada a demanda pelos clientes da Sulcredi 

Ouro. Esta demanda deve ser recepcionada pelo colaborador, que deve encaminhar à área 
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responsável, que se encarrega de encaminhar para o Conselho de Administração analisar 

a viabilidade da implantação e disponibilização da demanda. Após aprovado pelo Conselho 

de Administração, é revisto o manual/política acerca do mesmo, e feito ajustes no sistema, 

logo após lançado no mercado. Deste modo é somente aplicado quando: 

• Os produtos e os serviços ser testados em versões de homologação que apliquem em 

pequenas amostras suas condições e parâmetros.   

• Compete ao Controle Interno redigir, aplicar e divulgar o conjunto de normativos de cada 

produto ou serviço da Cooperativa. 

• A implantação e divulgação dos produtos e serviços somente podem ocorrer após a 

aprovação do Conselho de Administração e desde que devidamente registrada em 

manuais e políticas.  

• Após a aprovação, os colaboradores devem ser capacitados para a oferta dos novos 

produtos e serviços, inserindo seu conteúdo no Relacionamento com associados e 

usuários, no sentido de atender aos preceitos desta Política.  

 

7.1 Definições dos processos  

Todos os produtos e serviços ofertados, recomendados, contratados ou distribuídos 

pela cooperativa deverão seguir os princípios desta Política e estar em conformidade com 

seu código de Ética e com os Princípios Cooperativos que a regem, sendo que, 

especificamente esta Política estabelece as seguintes definições, devendo ser estas 

também válidas para produtos e serviços de parceiros operados pela cooperativa:   

• REQUISITOS DE SEGURANÇA: A Cooperativa, através do setor de retaguarda 

juntamente com o fornecedor do sistema operacional, de forma alinhada com os 

objetivos e requisitos do negócio, estabelece na Política de Segurança Cibernética e da 

Informação, regras e direcionamentos a serem seguidos e aplicados a pessoas, 

processos e tecnologia, de forma a proteger as informações da Cooperativa, de seus 

clientes, fornecedores e parceiros de negócios. 

• COBRANÇA DE TARIFAS: As tarifas são aprovadas pelo Conselho de Administração e 

devidamente registradas no Banco Central, bem como divulgadas em suas estruturas de 

atendimento e em suas plataformas de atendimento digital. 

• DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE: Os produtos e serviços da Cooperativa são divulgados 

em seus canais de atendimento e de relacionamento, bem como em sua página na rede 

mundial de computadores. A elaboração de campanhas de Publicidade é realizada em 
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conformidade com os princípios éticos do mercado de publicidade e propaganda, 

primando pela informação assertiva e verdadeira quanto às condições dos produtos e 

serviços da Cooperativa. 

• COLETA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE DADOS: Todos os dados coletados de 

associados e usuários de produtos e serviços da Cooperativa seguem a legislação 

quanto ao sigilo bancário. Toda a equipe da Cooperativa está comprometida mediante 

termo de sigilo e responsabilidade quanto ao uso dos dados de seus associados e 

usuários.  

• GESTÃO DO ATENDIMENTO: A gestão do atendimento prestado é de responsabilidade 

do Conselho de Administração por meio do Presidente e do Secretário, sendo que as 

demandas de associados e usuários deve ser tempestivamente tratada pela equipe 

interna, devendo os casos não resolvidos serem enviados às instâncias superiores. As 

demandas dos associados deverão ser registradas nas unidades de atendimento da 

Cooperativa ou em sua página na internet por meio de contato com a Ouvidoria, sendo 

responsabilidade da área Operacional receber estas demandas e dar o devido 

encaminhamento. Além disso a Sulcredi Ouro conta com os canais de SAC e Ouvidoria 

para tratar sobre dúvidas, reclamações ou solicitação de informação. 

• MEDIAÇÃO DE CONFLITO: Os casos de demandas não resolvidas nas instâncias 

adequadas ou alvo de conflitos, serão arbitradas pelo Conselho de Administração. 

• COBRANÇA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA: A cobrança de situações de inadimplência 

é realizada pela equipe de cobrança, em conformidade com os manuais e procedimentos 

da cooperativa, bem como aos instrumentos normativos vigentes no País. Nesse sentido, 

a Cooperativa, na obrigação de reaver os valores a ela devidos, realiza o devido 

processo de cobrança, mas sempre com respeito aos associados, zelando pelo sigilo 

bancário e buscando construir soluções para as pendências, em conformidade com suas 

normas e seu código de ética. 

• EXTINÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL: O setor responsável pela elaboração dos 

manuais e procedimentos dos produtos e serviços da cooperativa deve zelar para que 

os termos e condições destes não possuam prerrogativas que dificultem a livre decisão 

dos associados e usuários, em consonância com o princípio cooperativista da livre 

adesão. 

• LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E TRANSFERÊNCIA DE RELACIONAMENTO: As 

liquidações antecipadas, bem como as transferências de relacionamento para outras 
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instituições, devem ser garantidas aos associados e usuários, cumprindo as condições 

da legislação vigente e dos instrumentos jurídicos firmados com a Cooperativa.  

• SISTEMAS DE METAS E INCENTIVOS: Os sistemas de metas e incentivos são 

planejados e executados em conformidade com o Código de Ética e Conduta da 

Cooperativa. Todos os colaboradores tem salário fixo, e não tem metas remuneradas. 

• IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES: São solicitados documentos comprobatórios sobre 

seus dados pessoais bem como suas fontes de renda, e seus bens, conforme descritos 

no Manual de Cadastro e no Manual Operacional de Prevenção e Combate à Lavagem 

de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo- PLD/FT. 

• QUALIFICAÇÃO DOS CLIENTES: Permite que seja avaliado a capacidade financeira do 

cliente, incluindo a renda no caso de pessoa natural, ou o faturamento no caso de pessoa 

jurídica. Deve-se ainda verificar a condição do cliente como PEP (pessoa exposta 

politicamente) bem como a verificação da condição de representante, familiar ou estreito 

colaborador dessas pessoas, conforme Item 8, do Manual Operacional de Prevenção e 

Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo- PLD/FT. 

 

8 AVALIAÇÃO DA SUA EFETIVIDADE 

Esta Política é avaliada periodicamente mediante atuação da auditoria interna e 

auditoria cooperativa, e aprovada pelo Conselho de Administração da Sulcredi Ouro.  

 

9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Para que a presente Política seja eficiente, ela deverá ser amplamente divulgada 

entre a equipe da cooperativa, por meio de sistema interno chamado “intranet, bem como 

deverá estar clara para os associados e demais usuários dos produtos e serviços da 

Sulcredi Ouro. 
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ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE VISITAÇÃO - SULCREDI CONHEÇA SEU CLIENTE 
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FORMULÁRIO DE VISITAÇÃO - SULCREDI CONHEÇA SEU CLIENTE  

          
 

PAC:   
BAIRRO / 

COMUNID   
 

ASSOCIADO:   N° CONTA:    

RESP. PELA VISITA:    

          
 

TIPO DE VISITA  

MANUTENÇÃO     PROSPECÇÃO    

          
 

ASSUNTOS ABORDADOS NA VISITA       
 

(descreva aqui quais os assuntos abordados na visita ao associado ou futuro associado, por qual motivo ele foi escolhido 
para visitação, e quais as suas percepções quanto ao associado) 

 

 

 

 

 

 

          
 

CASO ALGUM PRODUTO TENHA SIDO OFERTADO AO VISITADO DESCREVA AQUI   
 

(caso durante a visita algum produto da cooperativa, como limite de conta corrente, cartão de crédito, cartão de débito, 
crédito rural, financiamentos, aplicações, seguros, máquina de cartão, PIX, descreva o motivo pelo qual foi ofertado e se o 
visitado demonstrou interesse em algo) 

 

 

 

 

 

 

          
 

FOI AGENDADA NOVA VISITA    DATA    

          
 

Caso tenham sido coletados documentos ou imagens da visitação estes devem ser mantidos junto a este documento, 
arquivados na pasta da conta corrente do associado. 

 

 

          
 

      DATA  
 

          
 

          
 

          
 

        
 

 Responsável pela Visita   Colaborador que acompanhou  
 

 CPF   CPF  
 

          
 



 

Cooperativa de Crédito Rural de Ouro - Sulcredi/Ouro CNPJ:07.853.842/0001-35 
Rua Felipe Schmidt, 1882 Centro – Ouro/SC CEP 89.663-000 

Fone (49) 3555-3636 E-mail: ouro@sulcredi.com.br 

 

 

Classificação da Informação: Pública 

ANEXO 2 – TERMO DE CIÊNCIA 

 

TERMO DE CIÊNCIA DA POLITICA INSTITUCIONAL DE RELACIONAMENTO COM 

CLIENTES E USUÁRIOS DE PRODUTOS E DE SERVIÇOS FINANCEIROS 

 

Eu      , CPF n°      , RG nº      , colaborador da empresa      , CNPJ nº 

     . Declaro ter conhecimento e acesso à POLÍTICA INSTITUCIONAL DE 

RELACIONAMENTO COM ASSOCIADOS E USUÁRIOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

FINANCEIROS CONHEÇA SEU CLIENTE da Sulcredi Ouro. 

Tenho ciência ainda, que é de minha responsabilidade, proceder com a leitura desta 

Política e atuar de acordo com as orientações nesta contida, comprometendo-me em usar 

o normativo exclusivamente para a execução do trabalho na cooperativa. 

 

 

     /SC,      /     /     . 

          

__________________________ 

      . 

CPF:      . 

 

__________________________ 

Presidente Sulcredi Ouro 

Irineu Caetano Lovatel 

CPF: 769.792.029-87 

 

__________________________ 

Diretor Responsável pela Política Conheça seu Cliente 

Rodrigo Antônio Tessaro 

CPF: 037.504.919-33 
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Histórico de elaboração, revisões, responsáveis, versões e período. 

 

 

Descrição  
Revisão da Política institucional de relacionamento com 
associados e usuários de produtos e serviços financeiros - 
Conheça seu cliente 

Versão  02 

Revisado em: 05/2021 

Responsável pela Elaboração Controles Internos 

Revisado por: Gizele, Giuliana, Marcos, Suélen e Talia. 

Número da Ata com aprovação do CA 05/2021 de 26 de maio de 2021. 

Aprovado em AGE em: N/A 

Válido A partir da aprovação do CA 


