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CCI – 005/2020 - Bancoob Brasília, 8 de janeiro de 2020. 
 
Às cooperativas centrais e singulares do Sicoob, ao Sicoob Confederação e ao Bancoob. 
 
Assunto: Novo modelo de cobrança da anuidade dos Cartões Sicoobcard: 

‘Comprou, Zerou’. 
 
Prezados senhores, 
 
1. O Bancoob está lançando um novo modelo de anuidade – denominado ’Comprou, 

Zerou‘ –, para os cartões Sicoobcard Essencial, Clássico, Gold e Platinum de todas as 
bandeiras, titular e adicional, cujos diferenciais serão: 

− Desconto de 50% e 100%, conforme consumo mensal do portador. 

− Anuidade dividida em 12 vezes. 

− Isenção de um mês na anuidade.  

2. Esse modelo foi desenvolvido com base em boas práticas, pesquisas com a força de 
vendas e análise dos números inerentes ao tema. O objetivo é tornar os cartões 
Sicoobcard mais atrativos para os cooperados, mais rentáveis para as cooperativas e 
mais simples para todos. Por essa razão, o Bancoob recomenda fortemente que as 
cooperativas façam a adesão para o novo modelo que, certamente, coloca o produto 
em patamar superior no mercado.  

3. Benefícios para o cooperado no novo modelo: 

3.1. Além do benefício de parcelar a anuidade em 12 vezes, o uso do cartão pelo 
portador acionará, automaticamente, um desconto de 50% ou 100% no valor da 
parcela mensal da anuidade. Dessa forma, será mais fácil a percepção, pelo 
portador, do desconto em sua anuidade. 

3.2. Para cálculo do desconto mensal, o novo modelo contempla o valor das compras à 
vista e parceladas presentes na fatura do mês. 

3.3. Para facilitar a visibilidade do benefício do desconto pelo portador, o App Sicoobcard 
terá uma função para o cooperado acompanhar quanto deve consumir para obter o 
desconto na parcela mensal da anuidade. 

4. Benefícios para a cooperativa no novo modelo: 

4.1. Faz parte desse projeto a entrega de um estudo completo de mercado sobre a 
anuidade dos cartões com programa de prêmios bem como as propostas de valores 
e de faixas de consumo. No entanto, as cooperativas continuam com autonomia 
para decidir os valores a serem praticados para os cooperados. 

4.2. Se a cooperativa adotar a precificação sugerida pelo Bancoob, não precisará definir 
centenas de parâmetros como no modelo atual. Mesmo definindo valores diferentes 
de anuidade e faixa de consumo, serão menos de 30 parâmetros. Essa inovação 
simplifica a gestão do produto cartão pelas cooperativas.  

4.3. Na implantação do ‘Comprou, Zerou’, será desenvolvida uma campanha sistêmica 
de comunicação para divulgar o novo modelo de anuidade tanto para força de 
vendas quanto para o cooperado.  
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5. Se a cooperativa adotar a precificação sugerida pelo Bancoob, além de o produto 
tornar-se mais rentável para a cooperativa, o Sicoobcard será o cartão com melhor 
custo/benefício do mercado entre os que possuem Programa de Prêmios. E ainda será 
o de menor valor a oferecer o desconto automático de anuidade com base no 
consumo.  

6. Estamos disponibilizando um simulador para que as cooperativas comparem o 
resultado obtido nos últimos doze meses com sua precificação atual e como seria o 
cenário caso ela estivesse com o novo modelo e com os valores sugeridos. As 
cooperativas poderão alterar os valores no simulador.  

7. O simulador está disponível no Sisbr Analítico em: Números e Negócios > Painéis > 17 
– Simulador Cartões. O tutorial está disponível na pasta Tutoriais > 05 – Tutorial 
Simulador de Cartões.  

8. No primeiro ano do novo modelo, o cooperado receberá o desconto do novo programa 
somado com a Vantagem Progressiva, que eventualmente tenha acumulado no ano 
anterior. Por exemplo: se um cooperado teve direito a 20% de Vantagem Progressiva 
no ano anterior e 50% de desconto no mês corrente, terá o desconto de 70% na 
parcela de anuidade correspondente àquele mês. O desconto está limitado a 100%. 

9. O formulário de adesão segue em anexo. As cooperativas terão até 14/2/2020 para 
aderirem via formulário. Depois desse período, as adesões serão por meio da tabela 
de parâmetros.  

10. Entre os dias 18/2 e 31/3/2020 será iniciada a comunicação tanto para a força de 
vendas quanto para os cooperados sobre os benefícios e características do novo 
modelo.  Dia 31/3/2020 será feita a alteração massiva dos parâmetros de quem aderiu 
ao novo modelo.  

11. Os novos cartões serão emitidos de acordo com o novo modelo logo após a data de 
alteração. Quanto a base legada, o novo modelo será implantado de acordo com o 
aniversário do contrato. 

12. A equipe de cartões está à disposição das cooperativas para esclarecimentos de 
dúvidas por meio do e-mail produtos.cartoes@bancoob.com.br 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

Marcos Chaves Carvalho 
Superintendente de Cartões 

Sabrina Lopes Arrais Bessa 
Gerente de Produtos e Serviços de 

Cartões 
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Formulário de adesão para o novo modelo de anuidade “Comprou, Zerou”

Modelo 30149 - Versão 8/1/2020 - Página /

Orientações Gerais: esse documento serve como formalização que a cooperativa/central adere ao novo modelo de anuidade conforme características e condições relacionadas abaixo. As cooperativas que desejarem aderir ao novo

modelo de anuidade de forma massiva deverão preencher, assinar e enviar esse formulário através da fila no top desk: SUPORTE AO SISBR > CARTÕES > NOVO MODELO DE ANUIDADE.

Características da anuidade “Comprou, Zerou”:

- Anuidade parcelada em 12 vezes;

- 1 mês de isenção;

- Duas faixas de desconto: 50% e 100% na parcela de anuidade, com base no consumo de cada mês (compras

- faturadas, à vista e parceladas);

- Desconto será aplicado na parcela mensal da anuidade;

- Para as novas emissões, a nova parametrização será a partir de 31/03/2020;

- Em relação a base legada, o sistema vai respeitar a parametrização atual até que comece um novo ciclo de cobrança da anuidade, no qual no primeiro ano da transição deste novo modelo de anuidade, o cooperado vai receber o desconto que ele já adquiriu no ciclo anterior mais o desconto mensal. O desconto não ultrapassa os 100% da parcela mensal de anuidade. 

- Os valores serão aplicados apenas para os produtos cadastrados.

Instrução de preenchimento: na ‘Tabela 1’ estão os valores sugeridos pelo Banco. Caso as cooperativas desejem estipular outros valores, deverão preencher a ‘Tabela 2’.   

TABELA 1: SUGESTÃO BANCOOB

Produto

Anuidade

Anuidade adicional

Faixa de consumo 50%

Faixa de consumo 100%

Cabal Essencial

R$ 58,80

R$ 0,00

R$ 150,00

R$ 250,00

Cabal Clássico

R$ 82,80

R$ 0,00

R$ 300,00

R$ 600,00

Mastercard e Visa Clássico

R$ 130,80

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

Cabal, Mastercard e Visa Gold

R$ 238,80

R$ 0,00

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

Mastercard e Visa Platinum

R$ 358,80

R$ 0,00

R$ 2.500,00

R$ 5.000,00

TABELA 2: VALORES ESTIPULADOS PELA COOPERATIVA

Produto

Anuidade

Anuidade adicional

Faixa de consumo 50%

Faixa de consumo 100%

Cabal Essencial

Cabal Clássico

Mastercard e Visa Clássico

Cabal, Mastercard e Visa Gold

Mastercard e Visa Platinum

10.0.2.20120224.1.869952.867557

Adesão

Bancoob

Fernando Dantas

Georp
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TUDO O QUE VOCÊ PRECISA 
SABER SOBRE A NOVA FORMA DE 


TRABALHAR A ANUIDADE DO 
SICOOBCARD
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O PROJETO
Estamos sempre pensando em como simplificar e melhorar a rotina das coopera-
tivas e a relação do cooperado com o nosso cartão. 


Por isso, em 2020, lançaremos um novo modelo de anuidade para os cartões   
Sicoobcard Essencial, Clássico, Gold e Platinum de todas as bandeiras - o   
‘Comprou, Zerou!’. A nova proposta vai substituir o atual modelo na relação com 
a cooperativa e com os cooperados.


Tudo estudado para tornar os cartões Sicoobcard mais atrativos para os seus  
cooperados e mais rentáveis para sua cooperativa.


Quer saber mais sobre esse modelo? Confira a seguir.
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O QUE ESTAMOS 
MUDANDO PARA 
O COOPERADO?


Com o “Comprou, Zerou!” o cooperado poderá  
ter desconto de 50% ou 100% na parcela da anuidade 
com base no consumo de cada mês. 


A anuidade será dividida em 12x. 


O cooperado terá direito a um mês de isenção.


Ele poderá acompanhar o desconto  
diretamente do App Sicoobcard. 
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COMPROU, ZEROU! 
Vai ficar muito mais simples a forma de aplicar  
o desconto na anuidade.


Isso porque o desconto será aplicado no mês em que o  
usuário utilizar o cartão e, dependendo do valor de compras na
fatura (à vista e parceladas), ele poderá garantir um desconto de 
50% ou 100%.


O cooperado que decidir utilizar o Sicoobcard como a principal  
forma de pagamento, poderá ter anuidade zero e ainda aproveitar 
o programa de prêmios. 
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Será disponibilizada, no App Sicoobcard, uma tela na 
qual o cooperado poderá acompanhar se ele já garantiu  
algum desconto naquele mês ou quanto ainda falta 
para ele efetivar seu benefício.


Imagem meramente ilustrativa.


DESCONTO NO APP
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MAS NÃO É APENAS PARA OS  
COOPERADOS QUE NÓS TEMOS  
NOVIDADES. ALGUMAS COISAS  
TAMBÉM MUDARÃO NA RELAÇÃO 


BANCO/COOPERATIVAS.
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NOVO MODELO - 
VISÃO COOPERATIVA


MAIS SIMPLICIDADE;


FERRAMENTAS E ORIENTAÇÕES; 


MAIOR PERCEPÇÃO DE VALOR;


SIMULADOR.
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MAIS SIMPLICIDADE
Os parâmetros de faixas de descontos da anuidade, 
período de meses que ela será dividida e o período de 
isenção já são default. Com isso, as cooperativas 
deixarão de definir centenas de parâmetros e se con-
centrarão em, no máximo, trinta. Serão eles: o valor da 
anuidade e o valor de consumo mensal de cada 
produto.
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FERRAMENTAS E ORIENTAÇÕES
Anualmente, as cooperativas receberão um estudo com os valores de anuidade que são praticados no mercado. 
Nas próximas páginas você já poderá conferir o primeiro deles com os benefícios de cada cartão e o valor 
cobrado em comparação ao Sicoob. É importante prestar atenção em o quanto estamos abaixo da média do 
mercado. 


Média do mercadoProduto Menor valor encontrado
em outras instituições


Platinum


Gold


Clássico R$ 135,00


R$ 240,00


R$ 360,00


R$ 220,00


R$ 324,00


R$ 455,00


Valor Sugerido


R$ 82,00


R$ 127,00


R$ 239,00


Média atual 
do Sicoob


R$ 358,80


R$ 238,80


R$ 130,80


*FONTE: CARDINDEX 2019
SICOOB: DEZ/2019.


CCI 005/2020 - Bancoob de 08/01/2020.







CLÁSSICO
CARTÃO COM O LIMITE MÍNIMO DE R$ 1.000,00, É IDEAL PARA OS COOPERADOS 
QUE PRECISAM DE UM CARTÃO DE CRÉDITO APROVEITANDO AS VANTAGENS DO PROGRAMA DE 
PRÊMIOS. 


BENEFÍCIOS MASTERCARD:  
GLOBAL SERVICE,  


MASTERCARD SURPREENDA.


BENEFÍCIOS VISA:  
CENTRAL DE ATENDIMENTO VISA, 


SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE 
VIAGEM, SERVIÇO DE SAQUE 


EMERGENCIAL, SUBSTITUIÇÃO 
EMERGENCIAL DE CARTÃO, VAI 


DE VISA, VISA CHECKOUT. 


PROGRAMA DE PRÊMIOS:  
1 DÓLAR = 1 PONTO  


MILHAS AÉREAS TUDOAZUL, 
CRÉDITO NA FATURA, PACOTES 


DE VIAGENS E DIVERSOS 
PRODUTOS.
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Média do mercado: R$ 220,00


Média SicoobRecomendadoBanrisulSicrediBradescoCaixaBanco do BrasilSantander


R$ 374,00


R$ 248,00 R$ 243,00


R$ 207,00 R$ 204,00 R$ 200,00


R$ 153,00
R$ 135,00 R$ 130,80


R$ 82,00


Itaú BRB


CLÁSSICO


*FONTE: CARDINDEX 2019
SICOOB: DEZ/2019.


CONFIRA ABAIXO QUAL O VALOR DE ANUIDADE, PRATICADO PELO MERCADO, PARA ESSE CARTÃO:
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GOLD
COM O LIMITE MÍNIMO DE R$ 2.000,00, O CARTÃO GOLD É O IDEAL PARA OS 
COOPERADOS QUE UTILIZAM O CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS NO GERAL, 
ISSO DEVIDO AOS BENEFÍCIOS DE BANDEIRA QUE ESSE CARTÃO POSSUI. 


BENEFÍCIOS MASTERCARD:  
GLOBAL SERVICE, MASTERCARD 


SURPREENDA, GARANTIA 
ESTENDIDA, PROTEÇÃO DE  


COMPRA, PROTEÇÃO DE PREÇOS.


BENEFÍCIOS VISA:  
PROTEÇÃO DE PREÇOS, PROTEÇÃO 


DE COMPRA, VEÍCULO DE 
LOCADORA, GARANTIA 


ESTENDIDA ORIGINAL, CENTRAL DE 
ATENDIMENTO VISA, SERVIÇO DE 


ASSISTÊNCIA DE VIAGEM, 
SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DE 


CARTÃO, SERVIÇO DE SAQUE 
EMERGENCIAL, VAI DE VISA, VISA 


CHECKOUT.


PROGRAMA DE PRÊMIOS:  
1 DÓLAR = 1 PONTO  


MILHAS AÉREAS DAS PRINCIPAIS 
COMPANHIAS, CRÉDITO NA 


FATURA, PACOTES DE VIAGENS E 
DIVERSOS PRODUTOS.
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Média do mercado: R$ 324,00


Média SicoobRecomendadoBanrisul SicrediBradesco CaixaBanco do BrasilSantander


R$ 426,00


R$ 374,04


R$ 346,00
R$ 338,00


R$ 313,00


R$ 288,00
R$ 270,00


R$ 240,00 R$ 238,80


R$ 127,00


Itaú BRB
*MÉDIA DOS CARTÕES. 
*FONTE: CARDINDEX 2019
SICOOB: DEZ/2019.


GOLD
CONFIRA ABAIXO QUAL O VALOR DE ANUIDADE, PRATICADO PELO MERCADO, PARA ESSE CARTÃO:
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PLATINUM
PERFEITO PARA O COOPERADO QUE ADORA VIAJAR, ESSE CARTÃO POSSUI UM 
LIMITE MÍNIMO DE R$ 3.000,00 E TEM UMA PONTUAÇÃO DIFERENCIADA PARA 
OS COOPERADOS QUE ADORAM AS VANTAGENS DO PROGRAMA DE PRÊMIOS. 


BENEFÍCIOS MASTERCARD:  
GLOBAL SERVICE, SEGURO DE 
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, 
CONCIERGE, ASSISTÊNCIA 


EM VIAGENS, MASTERASSIST, 
MASTERCARD SURPREENDA, 


CARTA SCHENGEN.


BENEFÍCIOS VISA:  
PROTEÇÃO DE PREÇO, PROTEÇÃO DE 


COMPRA, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE 
VIAGEM, EMERGÊNCIA MÉDICA 
INTERNACIONAL, VEÍCULO DE 


LOCADORA, CENTRAL DE ATENDIMENTO 
VISA, ROUBO EM CAIXA ELETRÔNICO, 


GARANTIA ESTENDIDA ORIGINAL, 
SERVIÇO DE SAQUE EMERGENCIAL, VISA 


CONCIERGE, VISA LUXURY HOTEL 
COLLECTION, VISA DIGITAL MEDICAL 


ASSISTANCE, VAI DE VISA, VISA 
CHECKOUT, SUBSTITUIÇÃO 
EMERGENCIAL DE CARTÃO.


PROGRAMA DE PRÊMIOS:  
1 DÓLAR = 1,5 PONTO  


MILHAS AÉREAS DAS PRINCIPAIS 
COMPANHIAS, CRÉDITO NA 


FATURA, PACOTES DE VIAGENS E 
DIVERSOS PRODUTOS.
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Média do mercado: R$ 455,00


Média SicoobRecomendadoBanrisul SicrediBradesco CaixaBanco do BrasilSantander


R$ 558,00


R$ 509,00


R$ 477,60 R$ 476,50
R$ 445,20


R$ 417,00
R$ 400,00


R$ 360,00 R$ 358,80


R$ 239,00


Itaú BRB
*MÉDIA DOS CARTÕES. 
*FONTE: CARDINDEX 2019
SICOOB: DEZ/2019.


PLATINUM
CONFIRA ABAIXO QUAL O VALOR DE ANUIDADE, PRATICADO PELO MERCADO, PARA ESSE CARTÃO:
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MAIOR 
PERCEPÇÃO 
DE VALOR


A aplicação do desconto da anuidade no mês em que  
o portador usa o cartão já é uma grande vantagem, 
mas, além disso, o Sicoobcard ainda será o cartão com 
a menor anuidade do mercado que possui programa 
de prêmios e desconto automático. 
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SIMULADOR
Quer testar valores diferentes para anuidade e faixas de descontos? Deseja conferir como seria a rentabilidade 
da sua cooperativa, nos últimos doze meses, caso ela já utilizasse o novo modelo? Então acesse o simulador que 
está disponível no SisBrAnálitico e confira os impactos das despesas e receitas com anuidade. 
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No simulador, inserimos nossa sugestão de valor de anuidade para cada cartão baseada no 
estudo de mercado e de acordo com nossa análise sobre receitas e despesas do negócio 
anuidade.  Confira abaixo quais são elas:
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AnuidadeProduto


Mastercard e Visa Platinum R$ 358,80


R$ 238,80


R$ 130,80


R$ 82,80


R$ 58,80


R$ 2500,00


R$ 1000,00


R$ 500,00


R$ 300,00


R$ 150,00


R$ 5000,00


R$ 2000,00


R$ 1000,00


R$ 600,00


R$ 250,00


R$ 29,90


R$ 19,90


R$ 10,90


R$ 6,90


R$ 4,90


Mastercard e Visa Gold


Mastercard e Visa Clássico


Cabal Clássico


Cabal Essencial


Valor das parcelas (12x) Consumo para obter 50% 
de desconto na anuidade


Consumo para obter 100% 
de desconto na anuidade


Lembrando que a autonomia das cooperativas será mantida. Aquelas que desejarem, poderão trabalhar com o novo 
modelo aplicando valores diferentes do proposto na anuidade e nas faixas de desconto. Utilize o simulador para 
testar outros valores. Sugerimos apenas que as cooperativas mantenham as faixas de descontos propostas por nós, 
isso facilitará na comunicação com os cooperados sobre esse benefício.







Durante um ano, os cooperados e co-
operativas passarão por uma transi-
ção entre o modelo de anuidade pratica-
do atualmente para o novo modelo que  
estamos propondo nesse material. Com isso,  
teremos alguns impactos.


ANO DE  
TRANSIÇÃO
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A base legada, só irá migrar para o novo 
modelo na data de vencimento do contrato 
de anuidade de cada conta cartão. Ou seja, 
levará um ano para que toda a base legada 


seja migrada para o novo modelo. 


Como a vantagem progressiva acumulada 
no ano de 2019 só é aplicada no ano de 
2020, durante um ano, os cooperados terão 
direito a dois tipos de descontos: o da vanta
gem progressiva (que ele acumulou em 
2019) e o desconto do novo modelo, caso ele 


alcance o gasto mensal necessário. 


Os descontos da vantagem progressiva serão 
aplicados mensalmente e será cumulativo 
com o desconto do novo modelo, caso ele 


tenha direito naquele mês.


O cooperado não poderá ultrapassar os 
100% de desconto nem deixar desconto 


para o mês seguinte. 


Todas as contas cartão que migrarem 
para esse novo modelo, terão direito ao 


primeiro mês de isenção de anuidade. 


1


2 3


4


5


Confira o exemplo na página a seguir.
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O mês de agosto é a data de aniversário do contrato 
de anuidade da Juliana. 


A partir desse mês ela deve receber os 70% de descon-
to da vantagem progressiva que acumulou durante o 
período de ago/19 a jul/20. 


Porém, como a cooperativa dela migrou para o novo 
modelo. Ela já começa esse mês com isenção da pri-
meira parcela da anuidade. 


Ela só começará a pagar a anuidade, e consequen-
temente ter direito ao desconto, a partir do mês de  
setembro. 


Quando olhamos a fatura dela, percebemos que ela 
gastou o suficiente para alcançar 50% de desconto,  
de acordo com as novas regras. Porém, Juliana já tinha  
direito a 70% de vantagem progressiva do ano anterior. 


Com isso, ela terá dois descontos acumulados e  
atingirá a faixa de 100%.


Já no mês de outubro, Juliana não conseguiu  
gastar o suficiente para alcançar os 50% de desconto na  
anuidade. 


Mas, mesmo assim, ela terá 70% de desconto no  
valor a ser cobrado aquele mês devido aos resquícios do  
benefício da vantagem progressiva. 


E assim será nos meses que se sucederão até o final do 
direito da vantagem progressiva dela. 


AGOSTO - 2020 SETEMBRO - 2020 OUTUBRO - 2020


EXEMPLO 
DA JULIANA
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O QUE NÃO FALTARÃO SÃO 
MOTIVOS PARA VOCÊ TRABALHAR 
COM ESSE NOVO MODELO.  
CONFIRA SEIS DELES.


CCI 005/2020 - Bancoob de 08/01/2020.







Mais facilidade para a  
cooperativa oferecer  
o Sicoobcard.


1. 2.


4. 5. 6.


3.


Mais facilidade para o  
cooperado acompanhar 
o desconto.


Oportunidade de
melhorar o resultado 
da anuidade da 
cooperativa.


Menor preço do mercado 
para a mesma categoria  
de produtos.


Oferecer ao cooperado
mais possibilidade de
acesso ao benefício.


Benefício do desconto  
é imediato para  
o cooperado.
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O QUE FAZER PARA NÃO FICAR DE FORA 
DESSA PROPOSTA?


No dia 08 de janeiro de 2020, enviaremos uma CCI para todas as singu-
lares com um formulário no qual elas deverão sinalizar que estão de 
acordo com esse novo jeito de trabalhar e quais valores de anuidade e 
consumo que ela aplicará para sua cooperativa. 


Lembrando que as centrais também poderão encaminhar o formulário 
sinalizando a adesão de todas as cooperativas. 
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CHEGOU A HORA DA SUA COOPERATIVA 
ENTRAR NESSE NOVO UNIVERSO: 


SIMPLES & RENTÁVEL!
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08
01


14
02


18
02


01
03


31
03


Início da comunicação 
com os cooperados via 


campaing e site.


Migração das 
cooperativas para o 


novo modelo.


Início da comunicação 
com a força de vendas.CCI para singulares com o 


formulário de aceitação.


Fim do período de enivo do formulário 
de aceitação para participar do 
primeiro tombamento da base.


CRONOGRAMA
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