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INTRODUÇÃO
A Resolução CMN n. 4.433/15
permite que as cooperativas de
crédito instituam componente
organizacional de Ouvidoria próprio, ou então, no caso de cooperativas de crédito ﬁliadas a uma
central, ﬁrmem um convênio com
a respectiva central, confederação ou banco do Sistema, para
compartilhamento e utilização de
componente organizacional de
Ouvidoria único, mantido em
uma dessas instituições.
Desta forma, o Conselho de
Administração da CentralCredi
decidiu pela instituição de um
Componente Organizacional
Único de Ouvidoria para todas as
Cooperativas ﬁliadas do Sistema
CrediSIS.
Portanto, a Ouvidoria é responsável por receber, registrar,
instruir, analisar e dar tratamento
formal e adequado às reclamações dos cooperados e usuários
de produtos e serviços do Sistema CrediSIS que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado por suas unidades
de atendimento e quaisquer
outros pontos de atendimento. O
prazo de resposta regulamentar é
até 10 dias úteis.

‘O Conselho de
Administração da
CentralCredi decidiu
pela instituição de
um Componente
Organizacional
Único de Ouvidoria ’
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ANÁLISE DAS

MANIFESTAÇÕES
RECEBIDAS

RECLAMAÇÕES
A ouvidoria do Sistema Credisis, recebeu 7(sete) demandas
no segundo semestre de 2017.

SUGESTÕES
No período de julho a
dezembro 2017, não houve
nenhum registro de sugestão no
canal de ouvidoria do sistema CrediSIS.

ELOGIOS
No período de julho a
dezembro 2017, não houve
nenhum registro de elogios no
canal de ouvidoria do sistema CrediSIS.

DENÚNCIAS
No período de julho a
dezembro 2017, não houve
nenhum registro de denúncia no
canal de ouvidoria do sistema CrediSIS.
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REGISTROS

INDEVIDOS
RECEBIDOS NO CANAL
DE OUVIDORIA
A ouvidoria recebe chamadas
por engano, referente a erro de
digitação do número 0800. Sendo
registrados como improcedente
por não abranger as ﬁnalidades
da ouvidoria.
Ligações de moradores do Rio
Grande do Sul, referente a anúncios de empréstimos nas redes sociais com nome Credisis. A Ouvidoria respectivamente repassava a
informação que o Sistema Credisis não possui abrangência neste
determinado estado, e não possui
anúncios em redes sociais de
algum tipo de transação ﬁnanceira efetuados por telefone ou consultor pessoal.

ouvidoria@credisis.com.br

0800 648 0020

PRAZO MÉDIO

DE RESPOSTA
AO CIDADÃO
Todas as demandas registradas na Ouvidoria CrediSIS, foram
solucionadas dentro dos prazos
estipulados de no máximo 10
(dez) dias úteis, segundo atendimento a Resolução CMN n.
4.433/15.

www.credisis.com.br
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DESCRITIVO DE

ATIVIDADES
Tabela das Demandas Recebidas:

33,3%

53,3%

Atendimento
Cheques
Conta Corrente
Operações de Crédito
Cartão de Crédito
Credenciamento Maquineta
Aplicações, Investimentos....
Tarifas e Assemelhados

Publicidade e Propaganda Enganosa ou Abusiva
Relação Contratual
Consórcio
Distribuição de Sobras e Rateio de Perdas e QuotaParte
Outros Temas

Observação: Como podemos constatar a maioria
das demandas foram em virtude de atendimento de
colaborador.
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Distribuição das demandas da ouvidoria:

16,7%

83,3%

Reclamações
Sugestões
Denúncias
Outros

Distribuição das demandas: Pessoa Física e Jurídica

Pessoa Física
Pessoa Jurídica
93,3%

ATUAÇÃO
DA OUVIDORIA
A Ouvidoria tem a ﬁnalidade de assegurar a estrita
observância das normas legais e regulamentares relativas
aos direitos dos cooperados e usuários dos produtos e dos
serviços oferecidos pela cooperativa; assim como, prestar
atendimento de última instância às demandas entre essa
instituição e os cooperados e usuários de seus produtos e
serviços, inclusive na mediação de conﬂitos.

7

