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8.3.1 - DESCRIÇÃO 
 
A Ouvidoria de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil é regulamentada pela Resolução 4.433 de 23/07/2015, complemen-
tada pela Resolução 4.860 de 23//10/2020 que institui componente organizacional de ouvido-
ria, com a atribuição de atuar como canal de comunicação entre essas instituições e os clien-
tes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. 
  
8.3.1.1 - O QUE É A OUVIDORIA? 
 
A Ouvidoria é um canal de comunicação para atendimento, em última instância, das 
demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas 
nos canais de atendimento primário da Copetro e disponibilizado pela Cooperativa para 
promover os princípios de mediação nas relações de consumo preconizadas no código de 
defesa do consumidor e tem por finalidade e atribuições: 


 Receber, registrar, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações dos 
cooperados que não forem solucionadas pelo atendimento habitual da cooperativa; 

 
 Prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do 

andamento de suas demandas e das providências adotadas; 
 

 Informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não pode 
ultrapassar 10 (dez) dias, contados da data da protocolização da ocorrência; 

 
 Encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo 

estabelecido acima; 
 

 Propor ao Conselho de Administração, medidas corretivas ou de aprimoramento de 
procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas; 


 Auxiliar os cooperados em suas relações com a cooperativa, funcionando como uma 

crítica interna da administração, sob a ótica do cooperado. É um canal de 
comunicação direta entre o cooperado e a Cooperativa. 

 
8.3.1.2 – INDEPENDÊNCIA 
 
Vale destacar que o princípio fundamental da ouvidoria é a existência de um ouvidor, que 
funciona como um representante dos cooperados dentro da Cooperativa. O ouvidor deve ser 
tão independente quanto possível no desempenho de suas funções. Portanto a ouvidoria não 
pode estar vinculada a componente organizacional da instituição que configure conflito de 
interesses ou de atribuições, a exemplo das unidades responsáveis por negociação de 
produtos e serviços, gestão de riscos, auditoria interna e conformidade (compliance) 
 
O ouvidor atende pessoalmente ou através de meios de comunicação, os cooperados que o 
procuram para solucionar seus problemas ou prestar reclamações e passa a defender suas 
demandas dentro da Cooperativa. 
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É uma função, portanto, exercida em caráter pessoal. Isto garante um atendimento 
diferenciado do tratamento oferecido pelas vias da burocracia, onde o cooperado se perde em 
processos, requerimentos e demoras. O cooperado fala com uma pessoa concreta, não com 
um funcionário anônimo. 
 
 
 
8.3.2 – ORGANOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
8.3.3 - LIMITAÇÕES DA OUVIDORIA 
 
Como a ouvidoria não delibera sobre as solicitações, não há necessidade de perder tempo 
em formalidades. A ação do ouvidor deve ser imediata  através de processos sumários. 
 
A ouvidoria deve impor para o restante da Cooperativa um ritmo ágil de atuação, ajudando a 
superar os vícios do excesso de burocracia, que faz as reclamações e solicitações do 
cooperado serem esquecidas ou demorarem a ser atendidas. 
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8.3.4 - PRAZO DE RETORNO DE INFORMAÇÕES 
 
Baixa complexidade: 
- Para os casos de natureza simples (exemplo: reclamações sobre funcionários ou serviços 
da cooperativa)   prazo de retorno 3 dias úteis. 
 
Média Complexidade: 
- Para os casos de média complexidade (exemplo: taxas de juros, dúvidas em parcelas, 
empréstimos liberados)  prazo de retorno de até 5 dias úteis. 
 
Alta Complexidade: 
- Para os casos de alta complexidade (exemplo: assuntos relacionados a decisões das 
Assembléias, Estatuto Social ou Regimento Interno), os prazos poderão ser até a data da 
próxima reunião da Diretoria Executiva ou Conselho Fiscal da Cooperativa, não excedendo a 
7 dias úteis. 
 
 
8.3.5 – OUVIDOR 
 
8.3.5.1 – Credenciamento 
 
Serão credenciados um Diretor e um associado, empregado ou não, como responsáveis pela 
Ouvidoria e cujos dados devem ser inseridos e mantidos atualizados em sistema de 
informações, na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil: 
 

 Utilização do Sistema de Ouvidoria; 
 

 Procedimentos padronizados para as atividades da Ouvidoria; 


 Manual de Ouvidoria; 


 Código de Defesa do Consumidor. 
 
 8.3.5.2 – Os designados devem participar de Programa de Capacitação e Certificação para 

Atendentes de Ouvidoria e serem considerados aptos em exame de certificação or-
ganizado por entidade de reconhecida capacidade técnica, segundo requisitos do 
BACEN.  

  
 
8.3.5.3 - RETORNO DO OUVIDOR 
 
O ouvidor deve atender pessoalmente o maior número de cooperados, para ouvir as 
reclamações sobre serviços e mão-de-obra da cooperativa, solicitações não atendidas e 
problemas já notificados e não resolvidos. 
 
Os caminhos de comunicação serão através de: 
 

 e-mails 
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 telefones 
 canal de Ouvidoria na página da COPETRO (sítio eletrônico na internet) 
 atendimento pessoal nas dependências da COPETRO 

 
 
8.3.6 – ÉTICA NA OUVIDORIA 
 
O ouvidor, na condição ética dos seus trabalhos, reconhece a diversidade de opiniões e 
preserva o direito de livre expressão e julgamento de cada pessoa. Respeita o sigilo 
profissional e atua com imparcialidade, mantendo a fonte anônima, sempre que ela solicitar. 

 
Para a Ouvidoria toda manifestação é importante: reclamação, sugestão, dúvida ou elogio. 

“Tudo o que o cooperado diz, informa como funciona a Cooperativa.” 
 
No desempenho de suas funções o ouvidor deverá balizar suas ações nos princípios contidos 
no Código de Ética, enumerados a seguir: 

1. Preservar e respeitar os princípios da "Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, da Constituição Federal e das Constituições Estaduais". 

2. Estabelecer canais de comunicação de forma aberta, honesta e objetiva, 
procurando sempre facilitar e agilizar as informações. 

3. Agir com transparência, integridade e respeito. 
4. Atuar com agilidade e precisão. 
5. Respeitar toda e qualquer pessoa, preservando sua dignidade e identidade. 
6. Reconhecer a diversidade de opiniões, preservando o direito de livre expressão e 

julgamento de cada pessoa. 
7. Exercer suas atividades com independência e autonomia. 
8. Ouvir seu representado com paciência, compreensão, ausência de pré-julgamento 

e de todo e qualquer preconceito. 
9. Resguardar o sigilo das informações. 
10. Facilitar o acesso à Ouvidoria, simplificando seus procedimentos, agindo com 

imparcialidade e justiça. 
11. Responder ao representado no menor prazo possível, com clareza e objetividade. 
12. Atender com cortesia e respeito às pessoas. 
13. Buscar a constante melhoria das suas práticas, utilizado eficaz e eficientemente os 

recursos colocados à sua disposição. 
14. Atuar de modo diligente e fiel no exercício de seus deveres e responsabilidades. 
15. Promover a reparação do erro cometido contra o seu representado. 
16. Buscar a correção dos procedimentos errados, evitando a sua repetição, 

estimulando, persistentemente, a melhoria da qualidade na administração em que 
estiver atuando. 

17. Promover a justiça e a defesa dos interesses legítimos dos cidadãos. 
18. Jamais utilizar a função de Ouvidor para atividades de natureza político-partidária 

ou auferir vantagens pessoais e/ou econômicas. 
19. Respeitar e fazer cumprir as disposições constantes deste "Código de Ética". 

 
8.3.6.1 - DECÁLOGO DO OUVIDOR 
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No desempenho de suas atividades, deverá ainda: 

1. Ao receber uma reclamação, evitar conclusões intuitivas e precipitadas. Conscientizar-
se de que a prudência é tão necessária quanto a produção da melhor e mais inspiradora 
decisão. Jamais se firmar no subjetivismo e na precipitada presunção para concluir sobre 
fatos que são decisivos para os interesses dos indivíduos e da sociedade. Concluir pelo que é 
racional e consensual na prática convencional das ações de um Ouvidor. 

2. Agir com modéstia e sem vaidade. Aprender a ser humilde. Controlar o afã ao 
vedetismo. O sucesso e a fama devem ser um processo lento e elaborado na convicção do 
aprimoramento e da boa conduta ética e nunca pela presença ostensiva do nome ou do 
retrato nas colunas dos jornais e nos vídeos das tevês. Não há nenhum demérito no fato de 
as atividades do Ouvidor correrem no anonimato, delas tendo conhecimento apenas a 
administração e as partes interessadas. 

3. Manter o sigilo exigido. O segredo deve ser mantido na sua relativa necessidade e na 
sua compulsória solenidade, não obstante os fatos que demandem investigações terem, vez 
ou outra, suas repercussões sensacionalistas e dramáticas, quase ao sabor do conhecimento 
de todos. Nos seus transes mais graves, deve o Ouvidor manter sua discrição, sua 
sobriedade, evitando que suas declarações sejam transformadas em ruidosos 
pronunciamentos e nocivas repercussões. 

4. Ter autoridade para ser acreditado. Exige-se também uma autoridade capaz de se 
impor ao que se afirma e conclui, fazendo calar com sua palavra as insinuações oportunistas. 
Tudo fazer para que seu trabalho seja respeitado pelo timbre da fidelidade a sua arte, a sua 
ciência e à tradição. Decidir com firmeza. A titubeação é sinal de insegurança e afasta a 
confiança que se deve impor em momentos tão delicados. Se uma decisão é vacilante, a arte 
e a ciência tornam-se fracas, temerárias e duvidosas. 

5. Ser livre para agir com isenção. Concluir com acerto através da convicção, 
comparando os fatos entre si, relacionando-os e chegando às conclusões sempre claras e 
objetivas. Não permitir de forma alguma que suas crenças, ideologias e paixões venham 
influenciar um resultado para o qual se exige absoluta imparcialidade e isenção. 

6. Não aceitar a intromissão de ninguém. Não permitir a intromissão ou a insinuação de 
ninguém, seja autoridade ou não, na tentativa de deformar sua conduta ou dirigir o resultado 
para um caminho diverso das suas legítimas e reais conclusões, para não trair o interesse da 
sociedade e os objetivos da justiça. 

7. Ser honesto e ter vida pessoal correta. É preciso ser honesto para ser justo. Ser 
honesto para ser imparcial. Só a honestidade confere um cunho de respeitabilidade e 
confiança. Ser íntegro, probo e sensato. Ser simples e usar sempre o bom senso. A pureza 
da arte é como a verdade: tem horror ao artifício. Convém evitar certos hábitos, mesmo da 
vida íntima, pois eles podem macular a confiança de uma atividade em favor de quem 
irremediavelmente acredita nela. 

8. Ter coragem para decidir. Coragem para afirmar. Coragem para dizer não. Coragem 
para concluir. Ter coragem para confessar que não sabe. Coragem para pedir orientação de 
alguém mais experiente. Ter a altivez de assumir a dimensão da responsabilidade dos seus 
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atos e não deixar nunca que suas decisões tenham seu rumo torcido por interesses 
inconfessáveis. 

9. Ser competente para ser respeitado. Manter-se permanentemente atualizado, 
aumentando cada dia o saber. Para isso, é preciso obstinação, devoção ao estudo continuado 
e dedicação apaixonada ao seu mister, pois só assim suas decisões terão a elevada 
consideração pelo rigor que elas são elaboradas e pela verdade que elas encerram. 

10. Acreditar piamente que o seu papel de representante do cooperado, mais do que uma 
procuração de fato, é um sério compromisso em busca da satisfação do reclamante, do 
aperfeiçoamento do fato reclamado e da otimização da qualidade da instituição em que 
orgulhosamente é o seu Ouvidor. 

 
8.3.7 – PÚBLICO INTERESSADO E RELACIONADO COM A OUVIDORIA 

 
Partes interessadas e participantes do processo de informação 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3.8 - OBJETIVOS DA OUVIDORIA 

COOPERATIVA 

Cooperados 
 

Governo 

Seguradora 

BACEN 
CMN 

Autoridade  
Local 

Funcionários 
Organizações 
Empresariais 

Mídia 
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É um exercício baseado no reconhecimento: 
 
 do direito do outro 

 
 do respeito ao outro 

 
Como: 
 
 ser humano 
 cooperado 
 consumidor 
 fornecedor 
 como cliente, interno ou externo 
 da entidade, da organização, da empresa 

 
 
Para que a Ouvidoria possa surtir os efeitos esperados, será preciso: 
 
 Estar ligada ao mais alto nível hierárquico da Organização 
 Ter acesso ao corpo diretivo da Organização 
 Definir o seu papel com base nas definições de Visão, Missão, Estratégia e Objetivos 

da Cooperativa; 
 Ter claramente definido seu limite de ação 
 Agir e ser percebido com neutralidade 
 Garantir acesso à Ouvidoria através de diversos canais (Internet, intranet, fone, email, 

etc.) 
 Garantir que a reclamação já foi registrada e tratada em outros canais da Organização 

sem sucesso  
 Prover feedback à Organização 

 
Também são atribuições do Ouvidor: 
 
§1 - Receber queixas relacionadas à administração, para garantir a integridade dos princípios 
gerais que devem reger a Cooperativa, obter a melhoria dos serviços, acompanhar a 
realização de correção de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação dos serviços; 
 
§ 2 - Intermediar a relação entre o cooperado e a administração da cooperativa, permitindo o 
registro ou publicidade de sugestões, denúncias ou reclamações contra os profissionais da 
cooperativa ou procedimentos estatutários. 
 
§3 - Apurar reclamações ou denúncias cujos resultados possam contribuir para formulação de 
propostas de atos normativos ou de modificação do Estatuto, bem como em sugestões de 
medida disciplinar administrativa, apuração de atos de improbidade e de ilícitos 
administrativos; 
 
§4 - Prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com o direito à informação 

e à qualidade na prestação dos serviços, na forma dos regulamentos; 
 
§5  - Proteção dos direitos dos usuários. 
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8.3.9 – ATRIBUIÇÕES DA OUVIDORIA 

 
§1 - Estabelecer canal permanente de comunicação com os cooperados e demais usuários 

dos serviços da cooperativa, para a prestação de informações e o recebimento de 
reivindicações e sugestões; 

 
§2 - Avaliar a procedência das solicitações e encaminhá-las à Diretoria ou setores 

competentes para o devido atendimento; 
 
§3 - Acompanhar as providências tomadas e cobrar soluções; 
 
§4 - Dar o devido retorno ao interessado de forma ágil e desburocratizada e tomar 

conhecimento do seu nível de satisfação; 
 
§5 - Sugerir mudanças nos procedimentos administrativos, quando a reclamação for, 

comprovadamente procedente; 
 
§6 - Patrocinar causas que visem eliminar situações prejudiciais aos cooperados e usuários, 

se para isso houver solicitação e autorização dos associados; 
 
§7 - Manter permanente contato com a Administração da Cooperativa para fins de estudo 

conjuntos e avaliação das propostas e reclamações recebidas; 
 
§8 - Elaborar relatórios estatísticos e promover a divulgação das suas atividades. 
 
§9 - elaborar e encaminhar ao conselho de administração da instituição, ao final de cada 

semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela 
ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. 

 
 
O papel do ouvidor, uma vez recebida a demanda do cooperado, é entrar em contato com os 
diretores responsáveis pelo assunto e notificar o problema, procurando descobrir quais são as 
suas causas e repercussões e procurando sensibilizar a administração da cooperativa. O 
ouvidor não decide sobre o problema, mas o acompanhará até sua resolução, mantendo o 
cooperado informado. 
 
O papel da Ouvidoria não é o de procurar e apontar defeitos na ação da Cooperativa, mas 
funcionar como uma espécie de "controle de qualidade do serviço", apontando falhas e 
acertos e auxiliando na busca de soluções para os problemas. 
 
 
8.3.10 - CLASSIFICAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES REGISTRADAS  
 
 
Para fins de elaboração do Relatório das Atividades da Ouvidoria de que trata a Circular 
3.503 de 26/07/2010 e Carta-Circular 3.298 de 22/02/2008 e outros que o Ouvidor julgar 
necessário, as reclamações acolhidas pela Ouvidoria deverão ser classificadas, de acordo 
com a tabela abaixo: 
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CÓD TEMA DEFINIÇÃO 

01 Atendimento Reclamações envolvendo insatisfação com o atendimento 
prestado pela cooperativa ou por seus prepostos, tais como 
questões relativas a: 

 requisitos de acessibilidade para pessoas portadoras de 
deficiência 

 atendimento prioritário  
 despreparo de funcionários ou prepostos  
 não fornecimento ou fornecimento incompleto de 

informações ou de documentos  
 descumprimento dos horários e feriados bancários  
 desrespeito, ofensa, constrangimento ou violência 

praticados por funcionário, preposto ou contratado  
 dificuldade em contatar gerente, atendimento telefônico, 

Fale Conosco, Ouvidoria, etc.  
 questões relativas à solução de problemas (exemplo: 

demorada, inadequada)  
 sistemas e sítio na internet (exemplo: "fora do ar", falhas, 

erros etc.) 
            filas 

04 Operações de Crédito Reclamações envolvendo empréstimos e outros créditos, tais 
como: 

 descumprimento de prazo de liberação do crédito ou a não 
liberação do valor solicitado 

 questões relacionadas às prestações, juros ou saldo 
devedor  

 efetivação de operações de crédito não contratadas 
 questões relacionadas à liquidação antecipada, à 

portabilidade da operação e à renegociação da dívida 
 questões relacionadas ao registro do cliente no Sistema de 

Central de Risco (SCR) ou em sistemas públicos ou 
privados de proteção ao crédito  

 
08 Publicidade Enganosa 

ou Abusiva 
Reclamações envolvendo a divulgação ou omissão de fato ou 
informação, ou a promessa com o intuito de: 

 ludibriar ou induzir o cliente a erro 
 prejudicar a concorrência 
 impor, aliciar ou coagir o cliente. 

 
09 Relação Contratual Reclamações envolvendo contratos, tais como: 

 violação de cláusulas contratuais 
 falta de transparência (exemplo: multas, responsabilidades 

e penalidades a que o cliente está sujeito, etc.) 
 práticas não equitativas 
 não fornecimento de cópia do contrato ao cliente quando 

solicitado. 
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12 

 
Distribuição de Sobras 
e Rateio de Perdas e 
Quota-parte 

Reclamações de cooperados envolvendo quotas-parte, pagamento 
de juros sobre o capital próprio, distribuição de sobras e rateio de 
perdas. 

 
13 

 
Outros Temas 

 
Reclamações de situações não previstas nos temas anteriores, 
tais como: 

 golpes (exemplo: ofertas de crédito, que não se 
caracterizam, por parte de empresas ou pessoas físicas 
que não sejam instituições financeiras, utilizando o nome 
da cooperativa sem seu conhecimento 

 fornecimento de numerário falsificado 
 fraudes praticadas por funcionários, prepostos ou por 

terceiros contra cooperados ou não cooperados 
 sigilo bancário 

 
 
 
 
 
8.3.11 – RECOMENDAÇÕES DA OUVIDORIA 
 
 
No processo de criação e implantação, as maiores resistências são encontradas dentro da 
própria cooperativa. É natural que os envolvidos sintam certo desconforto com a criação de 
uma instância com autoridade estatutária para questionar seus atos. 
 
 
As dificuldades que a ouvidoria irá enfrentar estão localizadas, na sua maioria, no interior da 
própria estrutura.  
 
 
Além das resistências deliberadas à sua ação, a lentidão causada pelo tratamento 
"burocrático" de suas solicitações pode atrapalhar seu desempenho (daí a importância de 
procurar agir por caminhos o menos formal possível).  
 
 
Para vencer esta dificuldade, é preciso que os dirigentes e funcionários sejam sensibilizados 
para a importância do trabalho da ouvidoria. 
 
 
É preciso atenção para não banalizar ou desmoralizar a ação da ouvidoria, pois é uma 
instituição que só funciona bem se tiver credibilidade junto à população e aos cooperados. 
Por isso, o ouvidor não deve se expor excessivamente, nem entrar em polêmicas, 
especialmente com dirigentes da cooperativa. 
 
 
Além disso, é óbvio que o ouvidor não pode prometer soluções a ninguém, visto que ele não 
tem poder de decisão. 
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Outro cuidado importante é não permitir que a ouvidoria se torne o órgão oficial de bajulação 
e autoelogio da cooperativa. 
 
 
8.3.12 - GRÁFICO ESTRATÉGICO DA OUVIDORIA – COMUNICAÇÃO 
 

 
MISSÃO DE TENTAR SER 

 
 
 

 
 
 

TRANSMITIR 
 

 
Integridade, respeito, transparência e profissionalismo 

 
 

INCENTIVAR 
 

Aprimoramento das relações 
 

Melhoria de processos 

 
 
 
 
 
   

 
 
8.3.13 - EMBASAMENTOS TÉCNICOS DA OUVIDORIA 
 
Código de Defesa do Consumidor - CDC 
Resolução 4.433 de 23/07/2015 - Banco Central do Brasil 
Missão, Visão e Valores da empresa/organização 
Legislações vigentes para o setor 
Normas e Regulamentos para o setor 
Tendências do mercado/sociedade 
Planos estratégicos da cooperativa 
Ferramentas e sistema de apoio 

Canal direto e isento 
 

Público canal de mão dupla empresa 

 
EVOLUÇÃO E 

CRESCIMENTO 



 

GESTÃO DA COPETRO 
 

NORMAS INTERNAS – CAP. 8 

MANUAL DE OUVIDORIA – 8.3 

 
 
Pag. 13 de 18 

Elaborado por: 
Cons. de Administração 

Aprovado por: 
Conselho de Administração 

Revisado por: 
Conselho de Administração 

N° Padrão 
PGC 001-8.3 

Data de Elaboração 
01/04/2012 

Data da aprovação 
01/04/2012 

Data Revisão 
23/11/2020 

Revisão: 04 
 

 
 
8.3.13.1 - CONDIÇÕES TÉCNICAS DO OUVIDOR 
 
Estar apto por meio de exame de certificação 
 
Conhecimento em normas e procedimentos internos, nesse caso, em cooperativas; 

Ter desenvoltura para comunicação com funcionários e dirigentes de cooperativa; 

Estar certificado em até 27/07/2009, por entidade de reconhecida capacidade técnica 

(ABO-Associação Brasileira dos Ouvidores/Ombudsman) 
 
Elaborar relatórios para Auditoria, Administração e eventos surgidos. 
 
8.3.14 – RESULTADOS 

 
A existência da Ouvidoria permite a comunicação direta entre os cooperados e a estrutura 
operacional da Cooperativa, tornando-a mais próxima a eles. 
 
A Ouvidoria é muito importante em qualquer circunstância, pois o ouvidor não representa o 
Gerente junto ao contribuinte, e sim o cooperado junto ao governo. 
 
A Ouvidoria é o oposto da "cultura do caixa", que trata o cooperado impessoalmente. 
 
A Ouvidoria, como forma de combate à sonegação e à corrupção, pode ser um instrumento 
de moralização. Os casos de sonegação e desvio de conduta, recepcionados na ouvidoria, 
são encaminhados para as ações administrativas e criminais necessárias. 
 
A Ouvidoria da cooperativa contribui para o aprimoramento das ações e serviços. 
 
Dispondo de um acompanhamento estatístico dos casos atendidos, pode também auxiliar o 
planejamento governamental. A partir de seus registros, identificam-se carências específicas 
em setores ou regiões da cidade. O contato constante com os dirigentes leva-os a aumentar 
sua atenção com a qualidade e resultados de suas iniciativas. 
 
8.3.15 – RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 
 
O diretor responsável pela ouvidoria deve elaborar relatório semestral referente às atividades 
desenvolvidas pela ouvidoria, nas datas-bases de 30 de junho e 31 de dezembro encami-
nhando-os ao Conselho de Administração (inserido pela Res.4.433) 
 
A Cooperativa deve divulgar semestralmente, nos respectivos sítios eletrônicos na internet, as 
informações relativas às atividades desenvolvidas pela ouvidoria, inclusive os dados relativos 
à avaliação direta da qualidade do atendimento. 
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8.3.16 - FORMULÁRIOS DA OUVIDORIA 
 
8.3.16.1 – Formulário de reclamação 
 

Manifestação nº 
 
 

Data: Ouvidor: 

 
(  ) Reclamação (  ) Denúncia (  ) Críticas (  ) Sugestão 

(  ) Elogios (  ) Consulta ( ) Pedido Informação (  ) Outros 

 
Nome / Matricula 
 

 

Empresa 
 

 

Setor 
 

 

E-mail 
 

 

Fone 
 

 
(       ) __________________ Celular: (        ) _____________________ 

Deseja que a Ouvidoria mantenha sigilo sobre a autoria da manifes-
tação? (    ) Sim (    ) Não 

Deseja receber sua resposta através de: (    ) telefone (    ) e-mail ( ) fax 

 
Descrição da manifestação: 
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8.3.16.2 – Formulário de Comentários do Ouvidor e do Reclamado 
 
Ouvidor: 
 
 
Manifestação Nº.:_________________ Data: ________/________/________ 
 
Área/ Setor Manifestado:________________ Data Máxima Retorno: ______/______/______ 

 
Comentário do Ouvidor 
 

 
 
 
 
 

 
Comentário da Área de Destino (reclamado) 
 

 
 
 
 

 
 
_________________, _____ de ______________________de 2_____ 
Local e data 

 
 
_______________       Data: ___/____/____ 
Assinatura Ouvidor 
 
 
________________      Data: ___/___/____ 
Assinatura área/setor 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3.16.3 – Relatório de prestação de contas para a auditoria 
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COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PETROLEIROS 
NO ESTADO DE MINAS GERAIS - COPETRO 

 
 
Data: 
 

Período:  
 
 
_____   /_____/______ a _____/______/______ 

 
Ouvidor: 

 
 
 
_________________________ 

 
Qte de Eventos    : ___________          _______% 
  
Qte de Críticas     : ___________          ______% 
 
Qte de Elogios     : ___________           ______% 
 
Qte de Sugestões: ___________           ______% 

 
Principais Críticas Principais Elogios Principais Sugestões 

   
   
   
   

 
Principais áreas destacadas Principais serviços destacados Principais profissionais destacados 

   
   
   
   

 
Prazos de retornos Prazo 

 
Menor Prazo de retorno 

 

 
Maior Prazo de retorno 

 

 
Quantidade de eventos 
em condições especiais 

 

 
 

Local e data: Assinatura do Ouvidor 
 
 
____________, ____ de _____________ de 2______ 

 

 
 
 
 
 
 
 

8.3.16.4 – Relatório de Avaliação pelo Diretor responsável: 
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COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PETROLEIROS 
NO ESTADO DE MINAS GERAIS - COPETRO 

 
 
Data: 
 

Período:  
 
 
_____   /_____/______ a _____/______/______ 

 
 
 
 

Descrição livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data:        Assinatura: 
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