


Fundada em 14 de setembro de 1983, no município de Bebedouro,SP, a Sicoob 
Credicitrus é uma cooperativa de livre admissão, autorizada pelo Banco Central do 
Brasil a associar como cooperados pessoas físicas de qualquer categoria profissional 
e pessoas jurídicas de qualquer ramo de atividade. 

A Sicoob Credicitrus atua em conformidade com sua Política de Governança 
Corporativa, buscando ser a principal instituição financeira de seus associados e 
atender as necessidades destes com soluções inovadoras e confiáveis, estimulando a 
economia colaborativa e contribuindo para o desenvolvimento da comunidade, 
fundamentada em seus valores corporativos de responsabilidade social, 
transparência, diversidade, inovação, solidez e agilidade. 

Sua Política de Governança Corporativa garante plena segregação entre as 
responsabilidades de seus administradores com funções estratégicas na Cooperativa 
(Conselho de Administração) e funções executivas (Diretoria Executiva), conferindo 
maior transparência, segurança e credibilidade ao processo de gestão. 
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FAZ SENTIDO manter um canal de diálogo permanente com o associado, 
estruturado para receber reclamações, sugestões, elogios e outras manifestações, 
dar informações claras e precisas e buscar soluções adequadas para todos os
casos. 

Essa atenção dedicada a cada coproprietário da Sicoob Credicitrus é mais um fator 
de diferenciação que fortalece sua condição de melhor cooperativa financeira do 
Brasil, explicado em detalhes neste relatório de atividades da Ouvidoria no 
primeiro semestre de 2020.
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A Ouvidoria é um canal de atendimento personalizado e individualizado à disposição de 
todos os cooperados e usuários. 

Foi criada para que o cooperado e o usuário possam recorrer em última instância, após 
esgotar as possibilidades de entendimento por meio dos canais primários de 
relacionamento (posto de atendimento, chat, fale conosco e outros canais de atendimento).

Sua criação e seu funcionamento são disciplinados pela Resolução nº 4.433/2015 do 
Conselho Monetário Nacional.

Somos a única Cooperativa do sistema Sicoob com uma Ouvidoria própria, com objetivo 
de estar ainda mais próximo do cooperado, tornando as respostas mais rápidas e 
conclusivas. Aqui, você cooperado tem portas abertas com a sua Cooperativa.

A Credicitrus tem um Ouvidor com dedicação exclusiva, não vinculado a componente 
organizacional que configure conflito de interesse ou de atribuições, com certificação 
profissional na área emitida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), além de cursos 
de aperfeiçoamento voltados a qualidade no atendimento, prevenção a lavagem de 
dinheiro e governança corporativa.

Isso permite que atue com total imparcialidade, ética e respeito no tratamento de 
demandas classificadas como reclamações, elogios, dúvidas ou denúncias, sem emitir 
julgamento ou conclusões precipitadas, tendo dez dias úteis de prazo para responder, 
podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, com autorização do manifestante.

Na Credicitrus, o Ouvidor está subordinado diretamente ao Diretor-Presidente Executivo e 
responde, em paralelo, ao Conselho de Administração, tornando a comunicação efetiva, 
transparente e com a devida prestação de contas.
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A Ouvidoria faz uso das manifestações para propor medidas de aperfeiçoamento de 
processos e melhorias em seus produtos e serviços, com objetivo de oferecer o melhor 
e evoluir na qualidade do atendimento, proporcionando uma melhor experiência ao 
associado. Por isso, a participação do cooperado faz sentido na melhoria contínua dos 
nossos serviços.
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OUTROS CANAIS DE ATENDIMENTO

RDR BACEN

RECLAME AQUI

1º semestre 2019

1º semestre 2020

10

10

1º semestre 2019

1º semestre 2020

6

12

1º semestre 2019

1º semestre 2020

0

9
CONSUMIDOR.GOV

QUANTIDADE DE ASSOCIADOS ATIVOS

107.502

99.7301º semestre 2019

1º semestre 2020

MOTIVO DAS RECLAMAÇÕES

ATENDIMENTO

OUTROS TEMAS

1º semestre 2020

1º semestre 2019

41

40

1º semestre 2020

1º semestre 2019

40

26

CARTÃO DE CRÉDITO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

1º semestre 2020

1º semestre 2019

16

20

1º semestre 2020

1º semestre 2019

14

16

DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS 
DE RATEIO DE PERDA E 
QUOTA-PARTE (COOPERATIVAS)

CONTA-CORRENTE

1º semestre 2020

1º semestre 2019

9

8

1º semestre 2020

1º semestre 2019

1

4

CHEQUES

CONTEMPLAÇÃO
(CONSÓRCIO)

1º semestre 2020

1º semestre 2019

8

2

1º semestre 2020

1º semestre 2019

0

1

APLICAÇÕES, 
INVESTIMENTOS E 
CUSTÓDIA DE VALORES

RELAÇÃO CONTRATUAL

1º semestre 2020

1º semestre 2019

1

0

1º semestre 2020

1º semestre 2019

1

0

TARIFAS E ASSEMELHADOS

1º semestre 2020

1º semestre 2019

1

0

TIPO DE 
MANIFESTANTE

NÃO ASSOCIADO

1º semestre 2020

1º semestre 2019

20

12

ASSOCIADO

1º semestre 2020

1º semestre 2019

132

121

RECLAMAÇÕES
RESOLVIDAS

PROCEDENTE

1º semestre 2020

1º semestre 2019

76

22

IMPROCEDENTE

1º semestre 2020

1º semestre 2019

55

95

998
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