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I. FUNDAMENTOS DA NOTA DE RATING

O Comitê de Risco de RISKcoop e LFRating, em reunião realizada no dia 1.out.13, manteve
a classificação A2, em moeda local (R$), para o risco de crédito da  Uniprime Norte do Paraná -
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos, Profissionais da Área de Saúde e
Empresários Ltda. (UNIPRIME NORTE DO PARANÁ), atribuída originalmente a esta Co-
operativa em 1.jun.07.

A classificação A2 é conferida às Cooperativas com elevado grau de segurança operacional e
sólida situação financeira. As metas da UNIPRIME NORTE DO PARANÁ são bem defini-
das, tecnicamente traçadas, seguidas de controles amplos e eficientes. Sua diretoria, basicamente
formada por médicos, em conjunto com o corpo técnico, demonstra competência na condução
dos negócios, atraindo cada vez mais cooperados e registrando forte crescimento no volume
dos seus Ativos. Além disso, mantém uma estrutura operacional e financeira consistente,
comparável a de um banco de pequeno porte.

O primeiro semestre de 2013 não se mostrou um período favorável à conjuntura nacional.
Afetada por forças externas, apesar da obstinação do governo em alcançar maior crescimento, a
economia brasileira mostrou-se frágil, revelando queda em seus principais indicadores. No
período, a inflação medida pelo IGP-M cresceu 1,74%, mas o PIB evoluiu apenas 2% e o
câmbio encerrou o semestre em R$ 2,21/US$, registrando evolução de 8,4%. No decorrer do
período, em função de um cenário difícil, o governo decidiu dar maior autonomia ao BACEN
no balizamento da taxa de juros. Essa atitude foi positivamente interpretada pelo mercado.
Em junho, o panorama interno piorou. Refletindo as medidas do aperto monetário nos EUA
e da onda de protestos que se alastrou pelas ruas do Brasil, o dólar disparou, os futuros de
juros e de dólar romperam seus padrões normais, o “ Risco Brasil ” atingiu 235 pontos básicos
e a BOVESPA, importante termômetro da economia, acusou forte queda. No momento não
é possível prever o rumo dos eventos que marcaram a primeira metade do ano, nem como as
medidas a serem efetivadas FED norte-americano afetarão os fluxos internacionais de recursos.
De qualquer forma, é preciso repensar alguns temas nacionais, listados abaixo, que demandam
soluções urgentes :

- estrutura tributária do País, excessivamente elevada,

- regime previdenciário, explosivo no longo prazo,

- regime trabalhista, pelos excessivos custos de contra
tação,

- reforma política, tema dos mais importantes, e

- infraestrutura operacional insuficiente/custo Brasil.

No entanto, o nicho de mercado da UNIPRIME traz
certa estabilidade e positivo desempenho para atender
a demanda de seus associados, com contínuo cresci-

mento de Depósitos e Créditos. Conforme destacado no gráfico ao lado, a Cooperativa não
limitou suas Operações de Crédito, que cresceram 21% entre 30.jun.12 e 30.jun.13, alcançando
um total de R$ 314 milhões.
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A classificação atribuída pelo Comitê de Rating é, também, fruto de uma avaliação do conjunto
de informações prestadas pela UNIPRIME NORTE DO PARANÁ, assim como da magnitu-
de e das correlaçoes existentes entre elas, confirmando integralmente a nota obtida por indica-
dores e permitindo um acréscimo de até 20 % por aspectos relatados pelos analistas em due
diligence quanto à qualidade da informação gerencial, presteza e visão estratégica do negócio

II. O QUE É UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

A UNIPRIME NORTE DO PARANÁ é uma Cooperativa de Crédito mútuo de médicos,
profissionais da área da saúde e empresários, foi constituída em set.97 e iniciou efetivamente as
suas operações em mar.98, à época pertencendo ao Sistema Unicred. A Cooperativa foi conce-
bida para atuar inicialmente junto ao grupo de médicos em uma área de ação compreendida
pelas cidades jurisdicionadas por três Unimeds- Londrina, Maringá e Apucarana. Posterior-
mente, atingiu as jurisdições das Unimeds Jacarezinho, Cornélio Procópio, Umuarama, Cia-
norte, Campo Mourão, Paranavaí, Curitiba, Paranaguá e, recentemente, Marília e Bauru/ SP, e
abriu o quadro de associados para o grupo de profissionais da área da saúde. Atualmente sua
área de abrangência se estende a 303 cidades das regiões norte, noroeste e  litoral do Paraná,
região metropolitana de Curitiba, e região oeste do Estado de São Paulo. Ainda em 2010
inaugurou uma unidade empresarial em Londrina, destinada a atender a empresários e empre-
sas de ramos de atividades fora da área da área da saúde. Em 2011 a cooperativa foi autorizada
pelo BACEN a fazer operações de redesconto, otimizando o processo de liquidação diária de
operações no SPB, anteriormente realizada através da contratação de operações compromissa-
das. Nesse mesmo ano ampliou suas dependências nas cidades de Rolândia, Paranavaí e
Maringá,e, recentemente nas localidades de Ivaiporã e Santo Antonio da Platina. Ao final de
2011 a Cooperativa Central se desfiliou do Sistema Unicred, por decisão unânime de suas
Singulares, e criou uma nova marca: UNIPRIME. Em 2012, a até então denominada UNI-
CRED NORTE DO PARANÁ teve sua razão social alterada para UNIPRIME NORTE DO
PARANÁ, permanecendo vinculada à UNIPRIME CENTRAL - Central Interestadual de Co-
operativas de Crédito, e obteve autorização do BACEN para ampliação da área de abrangência
para municípios pertencentes à região oeste do Estado de São Paulo.

III. PONTOS ESTRUTURAIS RELEVANTES NA UNIPRIME

1  Ao analisarmos a UNIPRIME NORTE DO PARANÁ destacamos em sua estrutura opera-
cional a funcionalidade da sede e dos PAs e principalmente da sua equipe técnica, que a tornam,
nesse aspecto, similar a um banco de pequeno porte. Foi a primeira cooperativa de crédito do
Brasil a ter 100 % do pessoal certificado pela ANBID e, atualmente, seus 222 colaboradores
passam por constantes programas de treinamento e aperfeiçoamento profissional.

2  Apesar da UNIPRIME  NORTE DO PARANÁ ter se desfiliado da Confederação Unicred
do Brasil, nada mudou nos produtos e serviços oferecidos aos Associados.

3 A UNIPRIME NORTE DO PARANÁ foi a primeira cooperativa a abrir uma conta de
liquidação e integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro, atuando através de número pró-
prio de compensação “084”, outorgado pelo Bacen. Por conta disso, a Cooperativa, na
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condição de titular de conta no Banco Central, não depende de um banco liquidante inter-
mediário para    finalizar suas operações no mercado financeiro e de capitais, quer no Selic, na
BM&F Bovespa ou no Cetip. Além disso, pode fazer e receber transferências e participar
diretamente da compensação de cheques (Compe) e do Meio Circulante. A UNIPRIME
NORTE DO PARANÁ possui três Pilotos de Sistema de Liquidação, que operam diaria-
mente as transações da Cooperativa no SPB e STR, enviando e recebendo diretamente
DOCs e TEDs. Mais uma vez a UNIPRIME NORTE DO PARANÁ se destacou como
pioneira em projetos audaciosos, que confirmam seu potencial técnico de atuação em mer-
cado financeiro altamente competitivo e exigente, servindo de parâmetro para as demais
cooperativas.

4 O Executivo Principal da Cooperativa é egresso do Banco do Brasil, onde  completou sua
carreira e tem contribuído com sua experiência para a configuração da estrutura de banco e
agências que a UNIPRIME NORTE DO PARANÁ possui atualmente. Estão sob sua
supervisão todas as áreas organizacionais, quais sejam: controles internos, contábil,
informática, recursos humanos e marketing, administrativa financeira e operacional.

5 A UNIPRIME NORTE DO PARANÁ permanece com a estrutura de segurança em todos
os Postos de Atendimento (PAs), com terceirização dos vigilantes e instalação de portas
giratórias com detector de metais, câmaras de vigilância, transportes de valores, entre outros
instrumentos modernos necessários.

6 Dos vários produtos que oferece a seus cooperados, a UNIPRIME NORTE DO PARANÁ
tem os fundos de investimento como muito importantes, na medida em que evita a saída
de recursos dos cooperados para outros bancos e maximiza sua própria liquidez. A tabela a
seguir (pág.5), mostra os variados perfis oferecidos e o expressivo volume aplicado neles.
Para reduzir riscos, a Cooperativa transfere a gestão desses fundos para a BBDTVM, Credid
Suisse/Hedging-Griffo,Bradesco e Fator, instituições com  qualificação no mercado financeiro
e que têm correspondido às expectativas até o presente momento.

7 A UNIPRIME NORTE DO PARANÁ  permanece dando importância aos procedimentos
de controles internos, buscando profissionais com expertise no setor de atuação da
Cooperativa, alguns oriundos do mercado bancário.

8 Permanecem notórias as boas condições de relacionamento entre a Diretoria, cooperados e
colaboradores. A característica full time dos quatros diretores (incluindo o Presidente) faz
com que eles frequentemente estejam presentes em cada um dos municípios atendidos pela
UNIPRIME NORTE DO PARANÁ, levando informações e esclarecendo sobre tudo o
que ocorre na Cooperativa, visando integrar ao máximo seus cooperados com total
transparência e coletando novas opiniões de forma a todos estarem cientes dos resultados
na Assembleia.

9 Sua área de TI, incluindo suporte, Internet Banking e BI (Business Intelligence), está sob a
responsabilidade da própria UNIPRIME NORTE DO PARANÁ,  instalada na sede em
Londrina-PR e utilizando o Datacenter da OI em Curitiba-PR, onde estão instalados, em
redundância, os servidores da Cooperativa.
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10 A área de TI dispõe de plano orçamentário, que está descrito em seu PDI - Plano Diretor de
Informática. Apesar de ser um plano inicial está sendo aprimorado para descrever e abranger
todos os aspectos relacionados à TI.

11 Os softwares utilizados pela Cooperativa são: SAU (Sistema de Automação), desenvolvido
pela Tecnocred, responsável pela automação
das operações da Cooperativa, os demais
desenvolvido pela UNIPRIME NORTE
DO PARANÁ e o SORT (Sistema de
Operacionalização de Rotinas de Trabalho),
desenvolvido pela própria Cooperativa para
automação de operações suplementares,
controle de ficha de matrícula, almoxarifado,
apoio a lançamentos contábeis e geração de
informações para tomada de decisão.

12 O no break que utiliza tem autonomia de duas horas para todos os 96 computadores da
sede. A empresa fornecedora do no break faz testes a cada semana. O back up é feito em fitas,
que são armazenadas em sala-cofre sob a responsabilidade da empresa OI e em HD na
UNIPRIME NORTE DO PARANÁ, e a sala de computadores tem acesso controlado por
equipamento de biometria.

13 As estações de trabalho são modernas, tanto na parte de hardware quanto na de softwares, mas
persiste uma perigosa liberdade quanto ao acesso a dados via entradas tipo USB nos terminais.
O acesso à Internet é permitido apenas para sites  de interesse da Cooperativa.

14 Mantém em muito bom nível os Controles Internos e Auditorias, com manuais bem
definidos e disponibilizados por Intranet, como Controles Internos, RH e LIP - Livro de
Instrução de Procedimentos, onde estão definidas as funções e metas de cada funcionário,
assim como os resultados obtidos por eles. O funcionário que não cumprir as metas deverá
apresentar justificativas sólidas ao seu superior. Tais medidas, além de remeterem a uma
melhor  performance, refletem uma busca constante da Cooperativa em incrementar seus
resultados, sempre com muita transparência.

15 Em 2012, a UNIPRIME NORTE DO PARANÁ,aprimorou o seu processo eleitoral,
criando o sistema de votação eletrônica. Com isso, possibilitou que todos os seus associados
tenham condições de votar nos pleitos para Conselho de Administração e Conselho Fiscal
nas próprias agências em que estão vinculadas, sem a necessidade de se deslocar até o local da
realização da Assembleia Geral. A área de tecnologia da instituição desenvolveu sistema
próprio de urna eletrônica para ser usada por ocasiãodas eleições, que guarda grande
similaridade com a utilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, e que concede agilidade,
transparência e segurança ao processo eleitoral. A UNIPRIME CENTRAL, de acordo com
o Regimento Eleitoral- Capítulo1, Seção1.9-está incumbida de todo o trabalho de auditoria
e fiscalização.O formato de votação eletrônica adotado pela UNIPRIME NORTE DO
PARANÁ é inédito dentro do Sistema Cooperativo de Crédito no Brasil.

FUNDOS Saldo em 31-08-2012 Saldo em 30-08-2013
Fundo BB DTVM Central 181.233.301                    201.102.440                   
Fundo UNP Multimercado 84.219.576                      134.963.004                   
Fundo Bradesco 44.558.660                      47.791.338                     
Títulos Públicos 16.013.736                      22.934.613                     
Compromissadas Diário 7.212.459                         5.930.490                        
Fundo Multimercado Fic 6.128.117                         6.952.622                        
Fundo FI Fator Max Corp 7.790.661                         8.352.396                        
Fundo BB DTVM Diário 6.504.620                         12.137.958                     
UNP Unicred HG 2.954.114                         2.832.856                        
Fundo Ações Fator 445.263                            381.635                           
TOTAL 357.060.507                    443.379.352                   
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IV. ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA UNIPRIME  NORTE DO PARANÁ

1 A UNIPRIME NORTE DO PARANÁ é  uma instituição financeira completa, que oferece
a maior parte dos serviços e produtos de um banco comercial, incluindo fundos de
investimento, cartões de crédito, recebimento de contas de concessionárias de serviços públicos
e títulos de compensação. Além fornecer talões de cheques com o layout da Cooperativa e
cartões de movimentação de conta-corrente, também faz o serviço de compensação. Seus
cooperados podem acessar qualquer terminal do Banco do Brasil, além dos terminais da
própria Cooperativa localizados nos PAs.

2 O elevado poder financeiro dos cooperados torna-os constantes alvos de assédio por bancos
e ,conse quentemente ,demandam
retornos competitivos em comparação
ao mercado. Nesse sentido, a Cooperativa
vem demonstrando bom desempenho
na conduçãodos negócios e no
relacionamento com os cooperados. Isso
é visível na evolução de sua captação,
conforme gráfico ao lado, onde se vê que
o RDC apresentou um crescimento de
32% em relação a jun.12, alcançando
saldo de R$ 390 milhões em jun.13. Por
outro lado, o Capital Social apresentou
um crescimento de 7,20% no mesmo
período, com um saldo de R$ 225
milhões.

3 Continua perfeitamente visível o crescimento contínuo da NORTE DO PARANÁ. Todos
os seus principais indicadores patrimoniais e de resultado mostram aumento consistente e
recorrente, com destaque para o Ativo Total, que entre 30.jun.12 e 30.jun.13 alcançou
crescimento de 19,98%, atingindo a marca de R$ 747 milhões. Desse total, 55% (R$ 413
milhões) é formado por recursos livres, sendo grande parte distribuída em dez grandes
fundos conforme mostrado na página 5 deste Relatório. Outra grande parcela desses Ativos
(R$ 314 milhões) está aplicada em Operações de Crédito. Isto reflete o fato dos cooperados
da UNIPRIME NORTE DO PARANÁ serem, em sua maioria aplicadores, o que mostra
uma característica importante e um diferencial competitivo, que tem sido explorado
adequadamente por sua Administração. Nesse sentido, para atender a uma demanda mais
sofisticada dos cooperados, a Cooperativa possui uma mesa de tesouraria ativa, maximizando
seu bom nível de liquidez.

4  Pela simplicidade de suas operações, sua principal fonte de  Receita é oriunda das operações
de Crédito e de Tesouraria. No entanto, em 30. jun.13 suas Receitas com Tesouraria alcançaram
um montante de R$ 12 milhões, valor 26 % inferior à posição de 30.jun.12. Este
comportamento seguiu a trajetória dos juros primários fixados pelo COPOM. Nesse mesmo
período, suas Receitas com Operações de Crédito atingiram um total de R$ 30 milhões,
valor 7% superior ao mesmo período em análise.
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5 Outro fato que reflete a credibilidade dos gestores junto aos cooperados é o payout, que em
30.jun.13 registrou uma distribuição de R$ 18 milhões. Diante disso, o que se verifica é um
grande volume disponível para aplicação e a grande folga, no Índice de Basileia.

V.  ANÁLISE OBJETIVA  DA NOTA DE RATING

A confirmação da nota  de rating atribuída à UNIPRIME NORTE DO PARANÁ neste Relatório
reflete nossa avaliação baseada nas informações recebidas diretamente e nas conhecidas e
percebidas na due diligencie realizada na Cooperativa, com a presença dos seus principais
executivos.  O crescimento da Cooperativa, a  forma com que os negócios vêm sendo conduzidos
e os níveis de controle e tecnologia continuam refletindo positivamente nos indicadores de
risco.  Dentre os 41 itens submetidos à análise, 62% ficaram no intervalo das duas maiores
notas, sendo que 39% atingiram a nota máxima.

LIQUIDEZ - Com participação de 18%  no total da nota, esse grupo apresentou melhoras
significativas em relação ao Relatório passado. Isso ocorreu em contrapartida ao aumento das
Operações de Crédito da Cooperativa, que apresentaram crescimento cerca de 21% neste período.

CONTROLES - Já por algum tempo esse índice vem mantendo uma  nota estável , o que
demonstra a constante preocupação da UNPRIME NORTE DO PARANÁ com os controles
e as boas práticas de governança. Suas estruturas operacional e administrativa são completamente
manualizadas, com destaque para os Controles Internos, Normas Operacionais e

Administrativas, Políticas e Diretrizes e
Relações Humanas.  Possui Departamento
de Controles Internos com profissionais
capacitados e que constantemente realizam
visitas a todos os PAs. O conjunto desse
e outros fatores foi responsável por 19%
da nota final.

CRÉDITO - Com participação de apenas
9,46% do total da nota, este Grupo vem
cedendo espaço a outros Grupos. Tal
situação pode ser explicada pela queda do
Índice de Qualidade da Carteira (IQC) em
função de suas garantias, em que mais de

80% estão vinculadas a alienação e de direitos creditórios. Todavia, do total bruto da carteira, de
R$ 322 milhões em 30.jun.13, cerca de 88,54 %, estava classificado entre os níveis A e B.
Somente o nível “A” registrava 54,53% do total da carteira. Nos piores níveis estavam 11,46 %
das Operações de Crédito. Sua carteira é pulverizada por tomador, mas as operações de crédito
imobiliário, capital de giro e financiamento de veículos somam 51 % do total da carteira, dentre
30 modalidades de crédito. Isto ocorre em função do perfil de elevado poder aquisitivo de seus
cooperados. O volume  de operações de crédito pessoal e cheque especial somados representam
menos de 20% do total da carteira, situação pouco comum em outras Cooperativas.

Outras
49%

Crédito 
Imobiliário

23%

Capital 
de Giro

17%

Veículos
11%

Carteira de Crédito - Modalidade (Jun.13 - %)
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ESTRUTURA DE RESULTADOS -  A Cooperativa apresentou uma queda nesse Grupo
por conta da redução no indicador “Grau de Diversificação das Fontes de Receitas Operacionais”,

devido à redução do grau de dispersão neste  item. Isso decorre da simplicidade de suas
operações, já que suas fontes de Receitas raramente sofrem alterações significativas. Este indicador
contribuiu com 7,2% na nota final.

CONJUNTURA - Esse índice permanece  estável, o que demonstra o nível de solidez de suas
bases financeira e estrutural, que ficou comprovado durante o ápice da crise financeira global de
2008, que em nada afetou as atividades da Cooperativa junto a seus cooperados, inclusive
havendo elevação de suas Operações de Crédito neste mesmo período.

VI. ASPECTOS DE DESTAQUE DA UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

A UNIPRIME NORTE DO PARANÁ oferece um amplo portfólio de produtos e serviços aos
seus 12.308 cooperados, aliado a uma boa rede de 18 PAs e bons profissionais, atuando em
diversas áreas de interesse do cooperado. Conta com boas práticas de governança e constante
preocupação com a otimização de seus controles internos, razão porque é frequentemente
comparada a um banco de pequeno porte.

CAPTAÇÃO - A UNIPRIME NORTE DO PARANÁ possui um adequado fluxo de captação
de recursos, possível em função do elevado poder aquisitivo de seus cooperados e, também,
pela confiança que depositam na Cooperativa.Os cooperados apresentam um perfil de aplicador,
tanto em Depósitos a Prazo quanto em Capital. Estas duas fontes de recursos somadas
atingiram o montante de R$ 616 milhões em 30.jun.13, porém fica claro que o sistema de
capitalização da UNIPRIME NORTE DO PARANÁ é voluntário, ou seja, o cooperado capitaliza
livremente de acordo com a sua vontade.

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO - Quanto aos critérios de análise e concessão de crédito
não houve mudanças em relação ao Relatório passado. A política é bem definida com alçadas
limitadas para os 18 PAs, ou seja, na prática todas as Operações de Crédito dependem
exclusivamente da autorização final da matriz. Nesse sentido, a UNIPRIME NORTE DO
PARANÁ mantém um perfil conservador, agindo com total responsabilidade na análise e
concessão do crédito. Isto é possível pelo fato da Diretoria Executiva trabalhar full time visando
atender as demandas de seus cooperados. A decisão do Crédito é sempre da Diretoria e os
créditos são apresentados em reunião de Comitê para deliberação. Ressalta-se a importância dos
pareceres de crédito contar, inclusive, com os registros das manifestações antecipadas dos diretores
com relação as operações apreciadas em Comitê. Também é muito importante segregar o
departamento de crédito, para acompanhar , as operações com empresários e empresas de
atividades fora do ramo de saúde.

QUADRO FUNCIONAL - A UNIPRIME NORTE DO PARANÁ possuía, na data deste
Relatório, 222 colaboradores.O quadro funcional merece destaque pela qualidade técnica de seus
profissionais, no entanto permanece evidente a preocupação com programas de treinamento e
atualização nos cenários em que a Cooperativa está inserida. No mesmo sentido investe na
qualidade de sua equipe e na formação e atualização dos colaboradores, com bolsas de estudo
para graduação e pós-graduação, obedecendo a critérios estabelecidos pelo Manual de Recursos
Humanos.
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ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA UNIPRIME NORTE DO PARANÁ
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HIGHLIGHTS - UNIPRIME NORTE DO PARANÁ
R$ mil Jun.09 Jun.10 Jun.11 Jun.12 Jun.13

LIQUIDEZ 179.988    197.796     241.676         345.580      413.226     

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 149.603    197.597     250.641         259.218      314.220     

Risco AA-C 145.035    179.744     231.817         231.769      287.604     

Risco F-H 1.227         5.459         2.269             14.936        7.167          

Créditos Atrasados 3.236         4.620         6.339             20.355        13.776        

IQC 8,2             8,0              8,1                  7,2               7,8               

ATIVO PERMANENTE 10.024,2   10.898,0    11.636,4        13.982,7     14.442,6    

TOTAL DE ATIVOS 339.780,7 409.387,5 507.953,2     622.883,6  747.372,2  

DEPÓSITOS TOTAIS 166.630,9 213.179,2 290.893,2     375.509,1  477.258,5  

RECURSOS DE REPASSES -             -              -                  9.460,8       10.903,5    

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 163.180,7 181.454,1 194.581,1     220.943,2  239.610,6  

RECEITAS DA ATIVIDADE 31.190,0   29.505,0    41.143,9        51.007,5     46.560,0    

DESPESAS DE CAPTAÇÃO (6.241,7)    (5.977,4)     (11.303,3)      (12.640,5)   (10.962,7)   

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (8.722,2)    (9.933,6)     (12.418,4)      (14.356,1)   (15.151,4)   

SOBRAS LÍQUIDAS 12.413,0   15.365,0    15.968,6        10.517,5     18.693,8    

RBA 60,4% 81,2% 76,9% 41,1% 33,9%

0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000

JAN.09 FEV.10 MAR.11 ABR.12 MAI.13

ATIVOTOTAL - R$
Jan.08 - Jun.13

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

JAN .10 FEV.11 MAR.12 ABR.13

IQC - %
Jan.10 - Jun.13



DIVULGAÇÃO DE RATING

A2

Rua Araújo Porto Alegre, 36/8 parte
Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55) 21-2210-2152
Fax: (55) 21-2240-2828
 e-mail: info@lfrating.com

O rating do RISKcoop é formado
de duas partes: a mais importante
é derivada da interpretação de
indicadores objetivos e subjetivos,
que abrangem todos as áreas e
aspectos relevantes do funciona-
mento de uma cooperativa de
crédito mútuo. A outra parte é
oriunda da avaliação de um comitê
de rating, que define a classifica-
ção.

Analistas

Joel Sant´Ana Junior
(55) 21-2210-2152
joel@lfrating.com

Flávia da Silva Alves de Marins
(55) 21-2210-2152
flavia@lfrating.com

Muito boa condição geral de
risco. As bases financeira e
estrutural são fortes e
resistem, no longo prazo, a
maioria das mudanças
conjunturais e estruturais da
economia.

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Médicos, Profissionais da Área de

Saúde e Empresários  Ltda.

11/12

© 2013 por Lopes Filho & Associados, Consultores de Investimentos Ltda.
Todos os direitos reservados conforme Lei 9.610/98.

Este rating se consolidou após a quarta análise. Número desta análise: 6

COMITÊ ORIGINAL: 23.JAN.12
COMITÊ DE REVISÃO:

01.OUT.13
VÁLIDO ATÉ: 01.OUT .14

INFORMAÇÕES GERAIS DA UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 02.398.976/0001-90
Início das Atividades: 3 de março de 1998
Sede: Av. Rio de Janeiro, 1.758 – Centro – 86010-150 – Londrina – PR
Telefone: (43) 3294-1900 Fax: (43) 3294-1920
E-mail: uniprime@uniprimebr.com.br site: www.uniprimebr.com.br
Estados de Atuação: São Paulo e Paraná
Municípios com Agências: Apucarana, Arapongas, Bauru,Campo Mourão, Cianorte, Corné-
lio Procópio, Curitiba, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Marília, Paranaguá, Paranavaí,
Rolândia, Santo Antônio da Platina e Umuarama.
Número de Cooperados: Pessoas Físicas: 9.110

Pessoas Jurídicas: 3.198
Número de Funcionários: 222
PAs: 18
Central: UniprimeCentral Interestadual de Cooperativas de Crédito.
Sistema : Uniprime
Presidente do Conselho de Administração: Dr. Alvaro Jabur
Diretor Regional: Dr. João Maria da Silveira
Diretor Executivo: Dr. Carlos Alberto D. Mascarenhas
Diretor Financeiro: Dr. Jayr Paula Gomes Gonçalves
Diretor Institucional: Dr. Alvaro Jabur

HISTÓRICO DE RATING

GRUPO 1-jun.07 8-ago.08 12-mai.09 30-jul.10 23-jan.12 01-Out.13
CONJUNTURA 44,0 44,0 46,0 46,0 46,0 46,0
CONTROLE 51,0 52,5 58,5 58,5 58,5 59,5
ESTRUTURA 19,2 25,6 24,8 24,8 24,8 24,8
CAPITAL 32,0 32,0 28,0 23,2 23,2 24,0
GERÊNCIA 33,0 33,6 38,4 38,4 38,4 38,4
OPERACIONAL 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5
RESULTADOS 38,0 38,0 38,0 32,0 38,0 38,0
CRÉDITO 49,8 49,8 42,6 42,6 34,2 36,0
LIQUIDEZ 73,5 61,5 75,0 69,0 61,5 62,2
PERFORMANCE 19,0 16,0 16,5 16,5 16,5 16,5
TOTAL 380,0 373,5 388,3 371,5 361,6 365,9
COMITÊ 38,0 56,0 58,2 74,3 72,3 73,2
TOTAL GERAL 418,0 429,5 446,5 445,8 433,9 439,1
CLASSIFICAÇÃO A2 A2 A2 A2 A2 A2
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RRIISSKKccoooopp
Classificação de Risco de Cooperativas de Crédito 

 

CLASSIFICAÇÃO CONCEITO 

A3 Excelente condição geral de risco. As bases financeira e estrutural estão sólidas e resistem a 
mudanças conjunturais e estruturais da economia.  

A2 Muito boa condição geral de risco. As bases financeira e estrutural são fortes e resistem, no 
longo prazo, a maioria das mudanças conjunturais e estruturais da economia. 

A1 Boa condição geral de risco. As bases financeira e estrutural são firmes e resistem, no médio 
prazo, a mudanças conjunturais ou estruturais da economia. 

B3 Boa condição geral de risco. As bases financeira e estrutural estão suscetíveis, no médio prazo, 
a mudanças conjunturais ou estruturais da economia. 

B2 Média condição geral de risco. As bases financeira e estrutural estão suscetíveis, no curto 
prazo, a mudanças conjunturais ou estruturais da economia. 

B1 
Alta condição geral de risco. As bases financeira e estrutural estão mais suscetíveis a 
mudanças conjunturais ou estruturais da economia, que podem elevar seu risco muito 
rapidamente. 

C2 Elevada condição geral de risco. As bases financeira e estrutural não suportam mudanças 
conjunturais ou estruturais da economia. 

C1 Frágil condição geral de risco. As bases financeira e estrutural estão muito sensíveis a 
quaisquer mudanças conjunturais ou estruturais da economia, sugerindo ajustes imediatos. 

D Situação geral crítica, sugerindo ajustes drásticos e imediatos. 
Obs.: O Comitê de Rating pode sugerir o acréscimo de sinais aritméticos de + e – para mostrar diferenças entre as cooperativas 

avaliados ou perspectivas de promoção ou  rebaixamento. 
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