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I - INTRODUÇÃO 

 

Uniprime Norte do Paraná realizará a sua Assembleia Geral Ordinária no dia 20 de 

fevereiro de 2015. Nela apresentará, além do presente relatório de gestão, os resultados 

obtidos durante o exercício de 2.014 para apreciação e deliberação do seu corpo 

associativo.  

 

Este documento apresenta de forma sucinta as principais ações de gestão desenvolvidas 

durante o último exercício fiscal. 

 

Inicialmente, deve ser destacado que a administração da cooperativa é feita de forma 

planejada, ordenada e segura, a fim de cumprir a sua missão institucional. Assim, ao final 

do ano de 2.013, reuniram-se os Diretores Executivos e os funcionários ocupantes dos 

cargos de gerentes, como é feito anualmente. Nesse encontro, foi elaborado o seu 

planejamento estratégico, que contém os objetivos, estratégias, ações, metas e orçamentos 

para o exercício encerrado em 31.12.2014. Esse documento foi aprovado pelo Conselho de 

Administração em sua reunião ordinária mensal de dezembro de 2.013. 

 

Agora, findo o ano de 2.014, conclui-se que o cumprimento do Planejamento Estratégico 

foi o fator preponderante para o sucesso da Cooperativa, que termina o ano com resultado 

de R$ 50.638.108,00, apesar da redução da atividade econômica no Brasil.  

 

Esse desempenho pode ser explicado pelas principais ações de gestão colocadas em prática 

e que constam deste relatório, apresentadas em três tópicos – Político Institucional, 

Administrativo/Financeiro e Social. 
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II – APRESENTAÇÃO 

 

 

A – A INSTITUIÇÃO 

 

A Uniprime Norte do Paraná - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos, 

Profissionais das Ciências e das Artes e Empresários Ltda. é uma cooperativa de crédito 

pertencente ao Sistema Financeiro Nacional e autorizada a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil através do expediente DECUR/NUORF 97/0750, de 22.12.1997. Foi constituída em 

Assembléia Geral no dia 01.09.1997 e iniciou efetivamente as suas atividades em 03 de 

março de 1.998.  
 

Diferentemente das demais cooperativas, ela foi concebida para atuar inicialmente em uma 

área de ação compreendida pelas cidades jurisdicionadas por três Unimed – Londrina, 

Maringá e Apucarana. Posteriormente, atingiu as jurisdições das Unimed Norte Pioneiro 

(sede em Jacarezinho), Cornélio Procópio, Umuarama, Cianorte, Campo Mourão, 

Paranavaí, Curitiba, Paranaguá, Marília, Bauru e Sorocaba. Durante o ano de 2.008, a 

cooperativa obteve a aprovação do Banco Central do Brasil para a ampliação de sua área de 

abrangência para a Região Metropolitana de Curitiba e Litoral Paranaense. Em 2013, a 

instituição valeu-se da autorização concedida, ao final de 2012, pelo BACEN para que a 

cooperativa estendesse a sua área de abrangência para o oeste do Estado de São Paulo, e 

inaugurou duas agências naquele estado – Marília em 16 de janeiro e Bauru em 16 de 

agosto. Inaugurou ainda, em 16 de dezembro de 2013, uma agência na cidade de Cambé 

(PR). 

 

O Banco Central do Brasil aprovou também em 2013 o projeto da Uniprime Norte do 

Paraná no sentido de estender a sua área de atuação para todo o Estado de São Paulo e de 

permitir a abertura de seu quadro social para admitir o ingresso de profissionais 

classificados dentro do grande grupo 2 da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. O 

Estatuto atual da cooperativa já contempla essas mudanças e, com isso, a sua área de 

abrangência atual contempla 858 municípios, sendo que, em 210 deles, existem associados. 

 

Em 14 de outubro de 2014 a cooperativa amplia sua rede de agências e inaugura uma 

agência em Sorocaba, a terceira no estado de São Paulo. A cooperativa ainda criou outras 

duas estruturas para atender Pessoas Jurídicas de maior porte, ou seja, a Plataforma Centro 

este Paulista, em Marília (SP) e a Plataforma Noroeste do Paraná, em Maringá (PR). Essas 

unidades somaram-se à Plataforma Norte do Paraná, criada em Londrina em dezembro de 

2012 para atender as empresas da região.  

   

Essas inaugurações elevaram o número de agências da cooperativa para vinte e três, assim 

distribuídas: Londrina (agencia Sede, agência Empresarial e Plataforma Norte do Paraná), 

Maringá (agência e Plataforma Noroeste do Paraná), Apucarana, Arapongas, Norte 

Pioneiro (Jacarezinho), Cornélio Procópio, Umuarama, Cianorte, Campo Mourão, 
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Paranavaí, Ivaiporã, Rolândia, Santo Antonio da Platina, Curitiba, Paranaguá, Marília 

(agência e Plataforma Centro-Oeste Paulista), Bauru, Cambé e Sorocaba. Ressalte-se que 

essas agências atendem, além dos cooperados da própria localidade, integrantes do quadro 

social pertencentes a outros municípios de sua jurisdição.   

 

 

B – A MISSÃO 

 

“Fornecer produtos, serviços e consultoria financeira, que proporcionem conveniência, 

satisfação, excelentes resultados e melhore o bem estar do associado”. 

 

C – A VISÃO  

 

“Ser a melhor cooperativa de crédito do Brasil, exemplo de gestão ética e profissional, que 

proporcione sustentabilidade, riqueza e benefícios aos associados e à sociedade”. 

 

 

D – OS OBJETIVOS 

 

A Cooperativa tem por objetivo e finalidade social proporcionar assistência financeira aos 

seus associados, praticando todas as operações ativas, passivas e acessórias próprias de 

cooperativas de crédito, visando o aumento da eficiência, eficácia e efetividade das 

atividades dos associados e a melhoria da sua qualidade de vida, além de desenvolver 

programas de poupança, de uso adequado do crédito, de prestação de serviços, de 

programas de educação cooperativista, visando o fortalecimento dos princípios e valores do 

cooperativismo.   
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III – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

A – POLÍTICA E ADMINISTRATIVA 

 

 

A Uniprime Norte do Paraná está inserida no novo modelo de governança corporativa 

exigida pelo Banco Central do Brasil, que pressupõe a existência de estrutura 

administrativa integrada por Conselho de Administração e por Diretoria Executiva a ele 

subordinada. Na AGO realizada pela cooperativa em março de 2013, houve a eleição do 

Conselho de Administração, observando esse novo formato, e esse Conselho, por sua vez, 

nomeou os diretores executivos. 

 

A sociedade exerce a sua ação através dos seguintes órgãos sociais: assembleia geral, 

conselho de administração, diretoria executiva e conselho fiscal. A assembleia geral é o 

órgão supremo da Cooperativa. A sua administração estratégica é realizada por um 

conselho de administração composto de 14 associados, sendo que um deles ocupa o cargo 

de presidente e os demais são membros integrantes desse conselho. A diretoria executiva 

composta por um diretor executivo, um diretor institucional, um diretor regional e um 

diretor financeiro executa todo o processo de gestão e de representação da entidade junto ao 

público interno e externo. O conselho fiscal é integrado por três membros efetivos e três 

membros suplentes e exerce assídua fiscalização sobre as suas operações e serviços. 

 

Em apoio a essa administração estatutária, existe uma área destinada à auditoria interna que 

está diretamente ligada ao conselho de administração.  

 

A seguir na estrutura administrativa, encontra-se uma gerência geral que responde 

diretamente à Diretoria. Essa gerência tem a responsabilidade sobre as seis áreas que dão 

suporte a todas as atividades da sociedade – Controladoria, Tecnologia da Informação, 

Recursos Humanos/Marketing, Administrativo-Financeira, Operacional e Jurídica. Os seis 

gerentes auxiliam o Gerente Geral e as agências em suas rotinas diárias e ajudam na 

coordenação de todas as atividades da instituição, além de prestarem assessoria à Diretoria 

Executiva. As agências também estão diretamente vinculadas a essa gerência geral. 

 

As agências contam com a gerência de um funcionário com autonomia de negócios – 

gerente de agência - e com uma equipe formada por gerentes administrativos, gerentes de 

negócios, assistentes de gerência, caixas executivos, assistentes administrativos, pessoas da 

área de limpeza e segurança, conforme o porte da unidade. 

 

A cooperativa dedica atenção especial aos seus controles internos. Eles estão em constantes 

aprimoramentos a fim de atender o seu crescimento e, também, para cumprir as exigências 

de outros órgãos ou instituições fiscalizadores. Para isso, existe o setor de “compliance", 
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destinado a efetuar a verificação em todos os procedimentos, serviços e documentação, 

especialmente na área de operações de crédito. Além disso, nessa área de controles internos 

existem dois auditores incumbidos de fiscalizar diretamente as agências através de visitas 

periódicas – no mínimo duas anuais – a fim de constatar a regularidade nos serviços e 

operações, e um Analista de Negócios e Processos voltado ao desenvolvimento de padrões 

de procedimentos e otimização da estrutura de negócios da cooperativa.  

 

Nessa estrutura de controles internos, existe também a equipe responsável pela atividade de 

gerenciamento de risco operacional, que se utiliza do Manual de Risco Operacional para a 

análise de risco de todos os processos e operações da entidade. Também faz parte das 

atribuições dessa equipe o monitoramento e a gestão do risco de mercado, do risco de 

crédito, do risco de liquidez e a condução das normas inerentes ao “Crime de Lavagem” ou 

Ocultação de Bens, Direitos e Valores, inclusive no que tange às comunicações ao 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), assim como o acompanhamento e 

alteração do LIP – Livro de Instruções e Procedimentos. 

 

A entidade também conta com o componente organizacional de ouvidoria, conforme 

preceitua a Resolução 3.477, de 26 de julho de 2.007, do Banco Central do Brasil. A 

ouvidoria é dirigida por um diretor responsável previamente cadastrado junto aquele Banco 

e serve para monitorar e esclarecer as dúvidas, reclamações e sugestões de associados e do 

público em geral que se relacione com a cooperativa. 

 

Conta, ainda, com os serviços de um consultor contratado para dinamizar as reuniões 

mensais de diretores, gerentes de agência e gerentes da área de suporte, e para auxiliar na 

elaboração do planejamento estratégico anual e em outras atividades afins. Existe, também, 

um profissional contratado para assessorar a sociedade na busca de alternativas no mercado 

por tecnologia mais adequada com o momento atual da cooperativa. 

 

Os Conselheiros de Administração, Diretores Executivos e Conselheiros Fiscais equiparam-

se aos administradores das sociedades anônimas para efeito de responsabilidade criminal e 

são, civil e solidariamente, responsáveis pelas obrigações assumidas pela Cooperativa 

durante a sua gestão até o montante dos prejuízos causados. 
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IV - PRINCIPAIS AÇÕES DE GESTÃO REALIZADAS EM 2014 

 

 

A – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – INVESTMENT GRADE  

 

A empresa Lopes Filho & Associados Consultores de Investimentos Ltda, com sede na 

cidade do Rio de Janeiro (RJ), responsável pelo produto Riskcoop, elabora o rating de 

inúmeras empresas, inclusive do sistema bancário e de cooperativas de crédito. Ela foi 

incumbida de analisar os números, a atuação e os documentos da Cooperativa e produzir a 

sua classificação de risco, em 2.007. Para tanto, além dessa análise, encaminha um técnico 

seu para avaliar em loco (due diligence) o comportamento da entidade para, posteriormente, 

em comitê, dar o veredicto final sobre a situação. O rating por ela produzido é divulgado 

anualmente, e desde o início a classificação foi de “AA”, ou “Duplo A”, a segunda melhor 

classificação. Em 2014 elevou a classificação para Rating AA+ ou “A2+”, o que equivale 

em sua conceituação a “Muito boa condição geral de risco. As bases financeiras e 

estruturais são fortes e resistem, no longo prazo, a maioria das mudanças conjunturais e 

estruturais da economia” 

 

 

 

B – NOVAS AGÊNCIAS 

 

A autorização do Banco Central do Brasil para que a cooperativa incluísse em sua área de 

ação todos os municípios do Estado de São Paulo, juntamente com a abertura do quadro 

social para profissionais constantes do Grande Grupo 2 da CBO – Classificação Brasileira 

de Ocupações ensejou a abertura no ano de 2014 da terceira agência no Estado de São 

Paulo – Sorocaba – inaugurada em 14 de outubro de 2014 e das duas novas Plataformas 

para atendimento de cooperados Pessoas Jurídicas de maior porte, em Marília – Plataforma 

Centroeste Paulista – e em Maringá – Plataforma Noroeste do Paraná. Essas inaugurações 

deram novo impulso aos negócios da cooperativa no Paraná e em São Paulo e trazem 

consigo a expectativa de crescimento muito grande no número de associados, de negócios e 

dos seus resultados, visto a potencialidade dessas estruturas e da economia destas regiões.   
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C – ACIMA DE R$ 1.000.000.000,00 DE ATIVOS  

 

Em 1º de Setembro de 1997, 31 cooperados fundadores uniram-se por um ideal comum: 

constituir uma cooperativa de crédito ética, baseada na confiança, credibilidade e que 

trouxesse benefícios a todos. Dezessete anos após, exatamente no dia 1º de Setembro de 

2014, a cooperativa atingiu a marca histórica de 1 Bilhão de reais de ativos. Este número 

coloca a cooperativa entre as 15 maiores do país em um universo de 1.155 cooperativas. 

 

 

 

D – RANKING BANCO CENTRAL  

 

Em Setembro de 2014 o Banco Central divulgou o Ranking das 1.155 cooperativas de 

crédito do Brasil, apresentando diversos indicadores de performance das instituições em até 

aquela data. A Uniprime Norte do Paraná destaca-se por sua forte capitalização, apontada 

em 3ª colocação no critério PLA / Cooperado e 6º. lugar por Patrimônio Líquido. No que 

tange à distribuição de sobras por associado e por tamanho (ativo), a instituição ocupa a 4ª 

e 15ª posições, respectivamente. 

 

 

 

Critério Classificação 

PLA / Cooperado 3º

Sobras / Cooperado 4º

Patrimônio Líquido 6º

Ativos 15º
 

 

 

 

E – EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS  
 

O Planejamento Estratégico e o orçamento com as metas para o exercício foram motivos de 

discussões e acompanhamento mensal em reuniões com os gerentes e com o Conselho de 

Administração por todo o período, chegando-se, ao final de dezembro de 2.014, aos 

resultados que estão apresentados, a seguir: 
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300.000 

350.000 

400.000 

450.000 

500.000 

550.000 

2013 2014

413.368 

524.627 

EVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS A PRAZO

Dez/13 – Dez/14:  27 %

Em mil R$

*Saldo em 31/12/2014

*

R$ 111.258.371,00

 
 

 

 

EVOLUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

2013 2014

234.231 

292.997 Em mil R$

Capital Social: soma da cotas-parte que cada cooperado detém na cooperativa.

Dez/13 – Dez/14:   25 %

*

R$ 58.765.879,00
*Saldo em 31/12/2014
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EVOLUÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS

250.000 

300.000 

350.000 

400.000 

450.000 

2013 2014

364.852 

447.793 
Em mil R$

*Saldo em 31/12/2014

Dez/13 – Dez/14:    22 %

*

R$ 82.940.756,00

 
 

 

TOTAL DE RECURSOS

*Saldo em 31/12/2014

550.000

750.000

950.000

1.150.000

2013 2014

887.754

1.088.933

Total de Recursos  = PLA + Depósito à Vista + Depósito a Prazo + Fundos

*

Dez/13 – Dez/14:    22 %

R$ 201.179.835,00

Em mil R$

Média / Mês:  R$  16.764.986,00
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Fórmula  de Cálculo das Sobras Líquidas:

Sobras Brutas  – Juros ao Capital  – Fates – Reserva Legal  =    Sobras Líquidas

DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULO 
DE SOBRAS A DISTRIBUIR

* Lei Complementar 130 (17/abr/2009): limite máximo 100% da Selic

Sobras Brutas 2014 50.638.108                 

(1) Pagto Juros ao Capital (SELIC: 10,8%)* (29.177.008)                

Sobras Brutas - Juros ao Capital 21.461.100                 

                                                     134.153.182,23 
Sobras Brutas - Juros ao Capital 21.461.100                 

- Fates sobre ato não cooperativo (108.830)                     

Sobras após apuração 21.352.270                 

- Fates (5%) (984.971)                     

- Reserva Legal (20%) (3.939.883)                  

- Fundo de Tecnologia (5%) (2.452.535)                  

(2)  So bras Lí quidas à D ispo sição  da A GO                  13.974.882 

 
 

 

 

 

Sobras / Cooperado
ANO

SOBRAS                    

R$
COOPERADOS

SOBRAS/COOP 

R$

98                          84.337 629 134 

99                       763.754 1.026 744 

2000                       911.689 1.530 596 

2001                   1.735.375 1.996 869 

2002                   3.622.995 2.763 1.311 

2003                   6.505.580 3.653 1.781 

2004                   7.747.978 4.254 1.821 

2005                 10.368.634 4.714 2.200 

2006                 13.531.892 5.242 2.581 

2007                 17.030.681 5.842 2.915 

2008                 16.153.104 7.699 2.098 

2009                 23.159.143 8.725 2.654 

2010                 29.153.163 9.560 3.049 

2011                 30.229.212 10.657 2.837 

2012                 30.100.731 11.714 2.570 

2013                 31.100.673 13.639 2.280 

2014                 50.638.108 15.049 3.365 

Total              272.837.049 
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Destaque para o resultado da cooperativa em 2014, que superou a marca de R$ 50 milhões 

em Sobras Brutas, um crescimento de 63% sobre o ano anterior. Em média, o equivalente a 

R$ 3.365 de sobras por cooperado. Os recursos da cooperativa também cresceram: 

evolução de 27% no Depósito à Prazo, de 25% no Capital Social e 23% no Depósito à 

Vista. A Uniprime Norte do Paraná encerra o ano de 2014 administrando R$ 1,088 bilhões 

de Ativos, colocando-a entre as 15 maiores cooperativas de crédito do Brasil, segundo o 

Bacen.  

 

 

 

F – ANÁLISE GERENCIAL  

 

A Uniprime Norte do Paraná apresenta ao final do ano de 2014 uma série de Indicadores 

que possibilitam aos dirigentes e gestores o acompanhamento das atividades negociais da 

cooperativa quanto ao sua Eficiência, Evolução e Tamanho. Os indicadores permitem ainda 

a comparação de seu desempenho com outras cooperativas e outras instituições 

participantes do Sistema Financeiro Nacional.  

 

 

Indicadores Valor Ref 

Alavancagem 1,5 
Empréstimo / 

Capital 

Índice de Inadimplência 0,35% Vencidos > 90d 

Índice de Eficiência 38% < 50% 

Despesas Administrativas / Receita 26% < 30% 

 

 

G– TECNOLOGIA   

 

O setor de tecnologia executou, durante o ano de 2014, diversas atividades para a melhoria 

dos produtos e serviços da cooperativa. Destaque-se o desenvolvimento do Internet 

Banking para acesso via Tablets e Smartphones, levando mais comodidade aos cooperados. 

No quadro abaixo pode-se verificar o crescente número de transações realizadas via web 

pelos cooperados. O setor de comunicação também foi aperfeiçoado. Visando a redução 

dos custos de telefonia o setor ampliou uma solução que permite a comunicação telefônica 

entre agências através das redes de dados da cooperativa.   
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QTDE VALOR MÉDIA
PGTO TÍTULOS 251.239       344.908.109,33          1.372,83        
PGTO DARF 11.985         19.229.846,33            1.604,49        
PGTO GPS 6.786           13.898.764,09            2.048,15        
TRANSF. DOC 20.662         18.242.599,10            882,91           
TRANS. TED 36.632         700.156.244,39          19.113,24      
TRANS. UNIPRIME 48.482         331.048.404,44          6.828,27        
CONVÊNIOS 11.124         6.982.906,48               627,73           
FGTS 5.145           8.752.424,24               1.701,15        
VENDA UNICAP 916               3.768.272,50               4.113,83        
CRÉDITO ONLINE 151               1.373.730,00               9.097,55        
TOTAL 393.122       1.448.361.300,90       

ACESSO AO IB 1.558.573   
MÉDIA DIA 8.659           
NOVOS USUÁRIOS 1.734           

TOTAL DE USUÁRIOS 10.391         

INFORMAÇÕES DO PERÍODO

MOVIMENTAÇÃO INTERNET BANKING - /2014

 
 

 

 

H - SOCIAIS 
 

A instituição desenvolve suas atividades sempre em benefício dos seus cooperados, 

procurando oferecer-lhes produtos e serviços da melhor qualidade e proporcionar-lhes 

retornos compatíveis com os seus anseios por ocasião das distribuições de sobras. 

Paralelamente, trabalha no sentido de minimizar a situação de penúria em que vive boa 

parte da população. Por isso, foram desenvolvidas durante o exercício diversas ações 

visando essa finalidade. 

 

Durante o inverno de 2014, as agências promoveram a campanha de doação de fraldas 

geriátricas. Conseguiu-se a doação de 38.190 peças que foram distribuídas entre 28 

entidades beneficentes em todas as cidades em que a Uniprime tem agências. 

 

 

 

I – FORMAÇÃO DE GESTORES 
 

Dando continuidade ao processo de formação e desenvolvimento do quadro profissional a  

Uniprime Norte do Paraná desenvolveu em 2014 Programa de Capacitação e Coaching de 

Gestores, a fim de introduzir na cooperativa o conhecimento técnico necessário ao 

desempenho das lideranças nas agências e nos departamentos. O programa contemplou dois 

grupos de gestores: os gestores mais antigos, e que já passaram por este tipo de formação 

receberam treinamento com carga horária específica. Já os gestores com menor tempo de 
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casa receberam maior carga horária de treinamentos, com programação que se estendeu por 

8 meses. A cooperativa desenvolve atividades de treinamento e formação profissional em 

todos os níveis, capacitando seu nível técnico e operacional para os frequentes desafios do 

mercado financeiro. 

 

Curso
Carga 

Horária

Carga 

Horária 

Total

Participantes Empresa

1 Treinamento para mesários 6 126 21 Uniprime

2 Certified Scrum Product owner 16 32 2 CITS

3 Treinamento Crédito e Jurídico 8 240 30 Uniprime

4 Treinamento Ouvidoria 24 24 1 Treina

5 PLD 2 16 8 Uniprime

6 Coaching de Equipe 8 264 33 Realizzare

7 Coching Individual 2 2 1 Realizzare

8 Coaching Grupo 4 52 13 Realizzare

9 Coaching Grupo 4 52 13 Realizzare

10 PLD 2 16 8 Uniprime

11 Grafoscopia 8 160 20 HM

12 Microsoft SQL 40 80 2 Sescoop

13 Coching Individual 2 2 1 Realizzare

14 PLD 2 118 59 Uniprime

15 Coaching Grupo 4 52 13 Realizzare

16 Treinamento On line CPA 10 80 1520 19 Treina

17 PLD 2 98 49 Uniprime

18 Coaching Grupo 4 52 13 Realizzare

19 Coching Individual 2 2 1 Realizzare

20 PLD 2 10 5 Uniprime

21 Congresso RH 32 64 2 HR Academy

22 Capacitação PLD 16 32 2 ABBC

23 Desconto de recebíveis, Cielo e Unipag 8 208 26 Uniprime

24 Coching Individual 2 2 1 Realizzare

25 Coaching Grupo 8 264 33 Realizzare

 Treinamento  2014
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J – NOTA 9.0 EM PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
 

 Uniprime Norte do Paraná realizou entre os meses de julho e agosto de 2014 uma Pesquisa 

de Satisfação entre seus cooperados. A pesquisa foi feita a partir de uma única pergunta 

apresentada no Internet Banking Uniprime: “Você recomendaria a cooperativa a um amigo 

ou colega?” Os cooperados responderam atribuindo uma nota de 0 a 10, demonstrando a 

intensidade com que recomendam a cooperativa. Foram 4.750 respostas obtidas no período, 

aproximadamente 33% do total de cooperados da Uniprime. A média das notas foi 9.0. 
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