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“Identificamos algumas falhas por 
falta de conhecimento e devido à 
morosidade de processos internos

”Bruno Motta
Diretor de Negócios



O desafioCom sede no Campus da UFMG, o Siccob Nossacoop
é uma cooperativa de crédito que surgiu para atender 
os funcionários e professores da universidade.

Hoje, com mais de duas décadas de história, 
13 mil associados e 23 agências espalhadas 
por MG, ela é um dos grandes destaques do 
cooperativismo mineiro.

Mas com o crescimento, surgem desafios. 
Por isso o Sicoob Nossacoop procurou o Grupo Seixas 
para reestruturar seus setores de cadastro e crédito, 
além otimizar o desenvolvimento de negócios
na cooperativa.

Assim, começamos a Fase 1 de nossa consultoria.

O desafio



Fase 1 | CadastroFase 1 | Cadastro e crédito 
Treinamento de Cadastro, CRL e Crédito
▪ Turma 1 – Presencial com gerentes de 

Belo Horizonte/Região Metropolitana e funcionários da UAD
▪ Turma 2 – Videoconferência com demais gerentes

Política de Crédito
▪ Envio de modelo para validação da diretoria

Configuração do SISBR para utilização 
da Plataforma de Crédito:
▪ Configuração Fluxo
▪ Configuração Alçadas
▪ Configuração Analise Técnica
▪ Liberação de parâmetros no Sicoob Confederação

Virada de metodologia



Fase 1 | DesenvFase 1 | Desenv. 
de negócios
Apresentação de ferramentas no SISBR 
para desenvolvimento dos negócios

Criação de plano de ação individual por agência

Acompanhamento in loco nas agências para 
validar planos de ação, acompanhamento 
e ajustes

Desenvolvimento das equipes para 
otimizar resultados



Fase 1 | Em númerosFase 1 | Em números

Disponibilizados

especialistas com 
exclusividade

Mais de

horas de 
trabalho

Trabalho 
realizado em

meses
(ago-nov 2019) 

Visitas 
técnicas a

agências



“Os consultores do Grupo 
Seixas nos mostram o que 
realmente acontece no dia 
a dia das nossas agências”

Bruno Motta
Diretor de Negócios



ResultadosResultados (I)

Reestruturação da política de crédito
▪ A cooperativa ganhou agilidade na aprovação do crédito ao 

implantar a pré-autorização de linhas, criando alçada gerencial 
e regras para que uma proposta não tenha necessidade de 
passar pela análise e crédito manual.

Configuração de linhas de crédito e modelo de preenchimento
▪ Com estas configurações, conseguimos minimizar a quantidade 

de operações fora da política de crédito da cooperativa.

Inclusão na política de crédito de regras para aprovação do CRL
▪ Definição de alçadas e regras para aprovação manual 

e automática do CRL.



ResultadosResultados (II)

Padronização de informações de cadastro, crédito e cobrança
▪ Com isso, garantimos que não haja informações diferentes 

para as várias utilizações dentro da cooperativa.

Consultas Externas no SISBR
▪ Conseguimos minimizar a quantidade de operações fora 

da política de crédito da cooperativa.

Acessos SISBR
▪ Revisão completa nos acessos dos usuários com foco 

em mitigar risco.



E mais!E mais!

Com esses resultados, não é surpresa o 
desempenho da cooperativa na campanha 
Acelerador de Vendas Sicoob 2019. 

Na categoria “Seguro de vida e outros seguros”, 
a equipe se destacou, conquistando 8 das 9 
viagens para Cancún disponibilizadas 
como prêmios.



“Ganhamos velocidade 
sem perder a segurança

”Bruno Motta
Diretor de Negócios



E o trabalhoE o trabalho continua

A Fase 2 já começou, com treinamentos e suporte nas áreas de:

Liderança e 
gestão de 
pessoas

Comunicação 
corporativa e 
interpessoal

Vendas e 
atendimento
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