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MENSAGEM
AOS COOPERADOS
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O sistema cooperativo de crédito evoluiu muito nos últimos anos e conquistou um espaço 
próprio, definido por uma nova forma do homem se relacionar com sua vida financeira. Hoje 
existem mais de 1 bilhão de cooperados ao redor do mundo e os princípios do cooperativismo 
são certamente um sucesso. Sinto satisfação em afirmar que a Uniprime Norte do Paraná 
exerce esses princípios com maestria, destacando-se entre as cooperativas de crédito do 
Brasil e contribuindo fortemente para esse crescimento.

Com um Conselho de Administração experiente e participativo, a Uniprime vem trilhando 
um caminho marcado por decisões pautadas no pioneirismo. Foi a primeira cooperativa de 
crédito do Brasil a constituir um Fundo Exclusivo, a receber autorização da  CVM - Comissão 
de Valores Mobiliários para distribuir fundos de investimentos e, também, a primeira 
a possuir uma Conta de Liquidação junto ao Banco Central, que lhe permitiu participar 
do Sistema de Pagamentos Brasileiro, ter número de Banco (084), realizar a sua própria 
compensação e ter talonários de cheques próprio. 

Recentemente nos tornamos a primeira cooperativa de crédito do Brasil a ser emissora 
de cartão  próprio junto a Mastercard, sem a interveniência de um banco. Com isso, 
demonstramos mais uma vez que estamos atentos às transformações do mercado 
financeiro, o que tem demandado mais tecnologia e personalização na relação entre 
cooperativa e cooperado.

Nosso modelo de gestão disruptivo e inovador tem refletido nos resultados positivos da 
cooperativa e nas vantagens aos cooperados: melhor remuneração de suas aplicações, 
menor taxa de juros, isenção do pacote de tarifas fixas para pessoas físicas, participação 
nas sobras anuais proporcional à movimentação de cada cooperado e transparência nas 
informações.

Nosso propósito para 2018 é continuar exercendo ações direcionadas à melhoria da 
qualidade da vida financeira de nossos cooperados, tornando a Uniprime uma cooperativa 
cada vez mais sólida, rentável e importante para seus cooperados e sociedade.

Boa leitura a todos.

Dr. Alvaro Jabur 
Presidente do Conselho de Administração 
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DIRETORIA EXECUTIVA

Em 2017, a Uniprime Norte do Paraná completou 20 anos de história e encerrou o ano com 
resultados sólidos que a fazem ocupar o 4º lugar em Patrimônio Líquido no ranking das  
maiores cooperativas de crédito singulares do Brasil, segundo dados do Banco Central.

Durante todos esses anos, trabalhamos com transparência. Nem sempre trilhamos o 
caminho mais fácil, mas seguramente optamos pelo caminho mais honesto, o que resulta 
em confiança e credibilidade entre todos que se relacionam com a cooperativa.

Lado a lado, temos uma Diretoria que atua impulsionada pela ética e pela ousadia em 
abraçar projetos pioneiros e revolucionar o cooperativismo de crédito no Brasil, e um time 
forte de  colaboradores que se dedica diariamente para o crescimento econômico, social 
e ambiental da cooperativa e de seus cooperados. Somos mais de 20 mil cooperados que 
acreditam no cooperativismo de crédito como a melhor alternativa frente ao sistema 
financeiro tradicional e que sentem orgulho em ser Uniprime.

Essa união entre diretoria, colaboradores e cooperados fez de 2017 um ano mais do que 
especial para a Uniprime. Marcamos história ao entrarmos na lista das 150 Melhores 
Empresas para Trabalhar no Brasil pela Revista Você S/A e nas 50 Melhores Empresas para 
Trabalhar no Paraná pela Great Place to Work – GPTW. 

O ano de 2017 também foi marcado pelo crescimento. Inauguramos uma 2ª agência em 
Curitiba ( Juvevê) e uma em Jundiaí-SP, completando 26 agências no total. Ampliamos  nossa 
oferta de produtos e serviços e, nos consolidamos no mundo digital ao disponibilizar novas 
funcionalidades no APP Uniprime Mobile Banking e no Internet Banking. Queremos gerar 
ainda mais conveniência, flexibilidade, rapidez e segurança para o cooperado na hora de 
gerenciar sua conta e cartão.

Todas estas conquistas reforçam que estamos no caminho certo. Apesar de 2017 ter 
sido um ano bastante difícil para todos os brasileiros, a Uniprime conseguiu devolver um 
grande volume de sobras mantendo seu histórico de geração de riqueza aos cooperados e 
sociedade. Acreditamos em um futuro promissor. O grande desafio para 2018 é continuar 
a crescer sem se afastar dos princípios do cooperativismo e fortalecer ainda mais o 
relacionamento com nossos cooperados.

A Diretoria
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UNIPRIME
NORTE DO PARANÁ
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MISSÃO, VISÃO E PRINCÍPIOS

A Uniprime Norte do Paraná é uma cooperativa de crédito sólida, que constantemente 
promove novas experiências, atua com transparência e contribui para melhorar ainda mais 
a qualidade da vida financeira de seus cooperados.

MISSÃO
Fornecer produtos, serviços e consultoria �nanceira, que proporcionem 
conveniência, satisfação, segurança, excelentes resultados e melhore o bem-estar 
do associado.

Ser a melhor cooperativa de crédito do Brasil, exemplo de gestão ética e pro�ssional, 
que proporcione sustentabilidade, riqueza e benefícios aos associados e à sociedade.VISÃO

PRINCÍPIOS- Aqui tratamos as pessoas como gostamos de ser tratados;
- Ideias não respeitam o organograma. Pense e aja como o dono: participe, dê ideias;
- Foco no resultado �nanceiro:
- Buscamos superar as expectativas com resultados crescentes;
- Gestão ética com integridade, transparência e igualdade;
-  Buscamos a excelência e a valorização através da meritocracia;
- Orgulho de trabalhar aqui;
- Somos modelo de capitalismo social do século XXI: o associado é o dono;
- Transparência e cooperação no relacionamento entre os colaboradores; 
- Zelamos pela reputação e integridade da marca;
- Acreditamos na sustentabilidade, praticamos e apoiamos essas ações; 
- Treinamento, capacitação e formação de novas lideranças; 
- Facilidade de acesso à alta gestão; 
- Monitoramos constantemente nossos custos e riscos; 
- Comemoramos nossas conquistas;
- Inovações tecnológicas para o crescimento do negócio;
- Zelamos pelo equilíbrio entre cooperativa digital e presencial.
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20 ANOS DE HISTÓRIA

A Uniprime conquista marcas expressivas ano a ano, com o objetivo de se tornar a melhor 
cooperativa de crédito do Brasil.

Desde 1997, a 
Uniprime proporciona 
riqueza e benefícios 
a seus cooperados e 
desenvolvimento aos 
municípios em que atua.

Estende os benefícios para todos 
os profissionais da área da saúde. 
Inaugura as agências Santo Antônio 
da Platina, Ivaiporã e Rolândia. Atinge 
a marca de R$ 100 milhões em ativos 
administrados.

Recebe a autorização de 
funcionamento pelo Banco Central. 
Inaugura as agências Londrina, 
Maringá e Apucarana. Posteriormente 
inaugura as agências Arapongas, 
Jacarezinho, Cornélio Procópio, 
Umuarama, Cianorte, Campo Mourão 
e Paranavaí.

DNA

97 a 01 1997 02 a 04 

Completa 20 anos de história. Torna-se 
a primeira cooperativa de crédito do país 
a emitir cartão próprio. Entra na lista das 
150 Melhores Empresas para Trabalhar 
no Brasil pela Você S/A e entre as 50 
Melhores do Paraná pela GPTW. Inaugura 
as agências Jundiaí e Curitiba Juvevê. 
Atinge a marca de R$ 2 bilhões de ativos 
administrados e supera o número de 20 
mil cooperados.

16 a 17 
Atinge a marca de R$ 1 bilhão de 
ativos administrados. Associa-se ao 
FGCoop. É uma das 11 cooperativas 
de crédito classificadas como Plena 
pelo Banco Central. Inaugura as 
agências Sorocaba e Campinas e as 
Plataformas Centro-Oeste Paulista 
e Noroeste do Paraná. Tem sua 
classificação de Rating elevada para 
A2+ Grau de Investimento.

14 a 15 

Atinge a marca de 5 mil cooperados. 
Recebe a autorização da Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM para 
distribuir fundos de investimentos. 
Estende os benefícios para empresas 
e empresários. Recebe o Grau 
de Investimento – Rating A2 da 
LFRating®.

05 a 07 

Inaugura as agências Paranaguá, 
Curitiba e Empresarial Londrina. 
Torna-se a primeira cooperativa de 
crédito do país a acessar o Sistema 
de Pagamentos Brasileiro e a obter 
o número de compensação próprio 
(n° 084). Entra na lista das Melhores 
Empresas para Trabalhar no Paraná - 
Prêmio GPTW.

Apresenta sua nova marca, 
Uniprime. Supera o número de 10 
mil cooperados. Estende a área 
de atuação para o Estado de São 
Paulo. Amplia o quadro social para 
Profissionais Liberais. Inaugura a 
Plataforma Norte do Paraná e as 
agências Marília, Bauru e Cambé. Pela 
2ª vez, entra na lista das Melhores 
Empresas para Trabalhar no Paraná - 
Prêmio GPTW.

08 a 10 11 a 13 

Uma história feita de conquistas



ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência da Uniprime Norte do Paraná se estende a 858 municípios das 
regiões norte, noroeste, litoral do Paraná, Curitiba e região metropolitana e todo o Estado 
de São Paulo.

SÃO PAULO

PARANÁ

SOROCABA

CAMPINAS

JUNDIAÍ

20.109
COOPERADOS

02 NOVAS AGÊNCIAS
 EM 2017: JUNDIAÍ-SP E 

CURITIBA JUVEVÊ-PR

26 AGÊNCIAS

Apucarana, Arapongas, Cambé, Campo Mourão, Cianorte, Cornélio 
Procópio, Curitiba Batel, Curitiba Juvevê, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina 
Palhano, Londrina Sede, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Plataforma 
Noroeste do Paraná, Plataforma Norte do Paraná, Rolândia, Santo 
Antônio da Platina e Umuarama.

Bauru, Campinas, Jundiaí, Marília, Plataforma Centro-Oeste Paulista e 
Sorocaba.

PR

SP
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R$ 2,1 BILHÕES
DE ATIVOS ADMINISTRADOS

R$ 553 MILHÕES
DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 82,5 MILHÕES
DE RESULTADO (SOBRAS)

R$ 1,3 BILHÃO
DE DEPÓSITOS

R$ 645 MILHÕES
DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

UNIPRIME EM NÚMEROS

Com 20 anos de história, a Uniprime Norte do Paraná é uma das maiores cooperativas de 
crédito do Brasil.

Em setembro de 2017 o Banco Central divulgou o Ranking das 972 cooperativas de crédito 
singulares existentes do Brasil. 

A Uniprime Norte do Paraná destaca-se:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SOBRAS BRUTAS

RECURSOS PRÓPRIOS

ATIVOS TOTAIS

4º

8º
5º

11º
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O QUE A UNIPRIME OFERECE

A Uniprime Norte do Paraná é uma cooperativa de crédito que oferece produtos e serviços 
que buscam benefi ciar e otimizar a movimentação fi nanceira de seus cooperados. 

Ser cooperado Uniprime signifi ca: 

• Ser dono (sócio) de uma instituição fi nanceira;

• Receber as sobras (lucros) proporcionais a sua movimentação;
• Contar com assessoria fi nanceira personalizada;
• Possuir atendimento humanizado;
• Ter crédito rápido e sem burocracia;
• Contar com remuneração adicional nas aplicações fi nanceiras.

PARA VOCÊ: PARA SUA EMPRESA:

CONTA CORRENTE

MOBILE BANKING E INTERNET BANKING

CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

CHEQUE ESPECIAL 10 DIAS SEM JUROS

LINHAS DE CRÉDITO E FINANCIAMENTOS

APLICAÇÕES

SOLUÇÕES DE PAGAMENTO

SEGUROS E PREVIDÊNCIA

CONTA CORRENTE

MOBILE BANKING E INTERNET BANKING

CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

CONTAS A PAGAR

LINHAS DE CRÉDITO E FINANCIAMENTOS

APLICAÇÕES

COBRANÇA PRÓPRIA

SEGUROS
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RECONHECIMENTO PELOS COOPERADOS
A Uniprime é uma instituição fi nanceira que prioriza a excelência em seus serviços e 
acredita que o atendimento prestado por toda a equipe de colaboradores é fundamental 
para satisfazer os cooperados e atingir os resultados da cooperativa.

*Pesquisa realizada pelo Instituto Bonilha junto aos cooperados da Uniprime Norte do Paraná.

94%

6%

Notas de 8 a 10*.

Notas de 0 a 7*.
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QUEM PODE SER 
COOPERADO UNIPRIME

Podem fazer parte da Uniprime, pessoas físicas ou jurídicas 
do grupo de profissionais relacionados:

ODONTÓLOGO EMPRESÁRIO ADMINISTRADOR ARQUITETO

MÉDICO

ASSISTENTE 
SOCIAL

BIÓLOGO BIOQUÍMICO COMUNICADOR

CONTADOR ECONOMISTA EDUCADOR
FÍSICO

ENFERMEIRO
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ENGENHEIRO FARMACÊUTICO FISIOTERAPEUTA FONOAUDIÓLOGO

NUTRICIONISTA PESQUISADOR PROFESSOR PSICÓLOGO

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

VETERINÁRIO ZOOTECNISTA COMÉRCIO

COOPERATIVAS ENTIDADES SEM 
FINS LUCRATIVOS

INDÚSTRIA PRESTAÇÃO DE
 SERVIÇOS
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ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
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ORGANOGRAMA

A Uniprime Norte do Paraná está inserida no modelo de governança corporativa completo 
exigido pela resolução 4.434 do Banco Central do Brasil, sendo, portanto, uma cooperativa 
Plena. Isto pressupõe a existência de estrutura administrativa integrada por Conselho de 
Administração e por Diretoria Executiva a ele subordinada.

Assembleia Geral Ordinária

Conselho Fiscal

Conselho de Administração

Comitê Eleitoral Comitê de Governança
Corporativa Comitê de Ética Ouvidoria Auditoria

Diretoria Executiva

Secretaria Assessorias

Suporte Agências

ASSEMBLEIA
GERAL

É o órgão máximo de decisão da cooperativa e pode tomar 
qualquer decisão que não contrarie a lei e o estatuto.

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Composto por 14 conselheiros eleitos em Assembleia Geral 
para mandato de quatro anos.

CONSELHO
FISCAL

Composto por 06 conselheiros eleitos em Assembleia Geral 
para mandato de dois anos sendo 03 efetivos e 03 suplentes.

DIRETORIA
EXECUTIVA

Diretor Executivo, Diretor Financeiro, Diretor Regional e 
Diretor Gerente.



UNIPRIME   RELATÓRIO DE GESTÃO  l  18  

CAPITAL HUMANO 

288  COLABORADORES
Em 31/12/2017

GÊNERO

FAIXA ETÁRIA

56 A 65

46 A 55

36 A 45

26 A 35 

18 A 25

MENOS DE 18

MAIS DE 65 2

12

37

66

48

5

118

A Uniprime reconhece e valoriza seus colaboradores porque entende que eles são 
responsáveis por construir diariamente uma cooperativa forte, sólida e humana. Alinhada a 
isto, investe constantemente na formação de seus colaboradores. 

56%
44%

46% DOS CARGOS DE 
LIDERANÇA OCUPADOS 
POR MULHERES
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FORMAÇÃO DE PESSOAS

31 MIL HORAS
DE TREINAMENTO

58 COLABORADORES 
COM BOLSAS DE ESTUDO DE 

GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

108 HORAS 
POR COLABORADOR

12 COLABORADORES 
COM BOLSAS DE ESTUDO DE 

LÍNGUA ESTRANGEIRA

TEMPO DE CASA

5 A 6 ANOS

3 A 4 ANOS

1 A 2 ANOS

ATÉ 1 ANO

ACIMA DE 7 ANOS 92

64

47

ESCOLARIDADE
MESTRADO

PÓS-GRADUAÇÃO

ENSINO SUPERIOR

ENSINO 
FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

2

55

32

7

192

22 ACIMA DE 15 ANOS
34 DE 10 A 15 ANOS

52

33



SOLIDEZ 
E SEGURANÇA PARA 

OS COOPERADOS
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CONTROLES INTERNOS

Na estrutura de controles internos da cooperativa, existe a equipe responsável 
pelas atividades de gerenciamento de riscos, 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

AUDITORIAS

INTERNA

Auditoria Própria

A cooperativa possui dois auditores internos responsáveis por fiscalizar 
diretamente as agências e áreas de suporte através de visitas periódicas – 
no mínimo duas anuais –  a fim de constatar a regularidade nos serviços e 
operações. 

GESTÃO DE RISCO

COMPLIANCE

A Uniprime conta também com o setor de “Compliance” destinado a efetuar 
a verificação em todos os procedimentos, serviços e documentação, 
especialmente nas operações de crédito.

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.
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Desde 2015, a Uniprime Norte do Paraná conta com mais uma auditoria 
independente de nível global. De origem inglesa, a PricewaterhouseCoopers 
– PwC é uma das mais reconhecidas empresas de auditoria e consultoria do

INDEPENDENTE

PricewaterhouseCoopers – PwC

Bauer Auditores Associados - Auditoria Cooperativista

Uniprime Central

Em cumprimento a Resolução 4434/2015/CMN e a Carta Circular 3337/2008 
do Banco Central do Brasil, a Uniprime Central realiza auditoria interna na 
Uniprime Norte do Paraná, que tem por fi nalidade constituir o conjunto 
de procedimentos técnicos com objetivo de examinar a integridade, 

A partir de 2017, a Uniprime passou a ser auditada também pela empresa 
Bauer Auditores Associados, em consonância com a Circular 3799/2016 
do Banco Central do Brasil, que determina que as cooperativas de crédito 
devem ser objeto de auditoria cooperativa com periodicidade mínima anual.

adequação e efi cácia dos controles internos e das informações físicas, contábeis, fi nanceiras 
e operacionais da cooperativa. 

Além disso, a Uniprime Central tem a incumbência de recomendar e orientar com relação 
ao cumprimento dos procedimentos e normas estabelecidos pelo Sistema Uniprime, Banco 
Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional. 

Essa auditoria leva em consideração os procedimentos de controles internos da cooperativa, 
a materialidade de suas contas, a complexidade das atividades econômicas da entidade 
e dos relatórios de auditorias anteriores (Interna, Externa e BACEN) e também, os riscos 
inerentes às atividades da instituição. 

mundo. Através dos seus serviços, colabora para maior transparência das operações, a fi m 
de agregar valor e fortalecer a confi ança de investidores.
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RATINGS

LFRATING - RISKCOOP

Avaliada pela Agência LFRating desde 2007, a Uniprime teve sua 
classifi cação de Rating elevada em 2014 para A2+, “Investiment Grade”, 
o que signifi ca: “muito boa condição geral de risco. As bases fi nanceira e 
estrutural são fortes e resistem, no longo prazo, à maioria das mudanças

conjunturais e estruturais da economia”. A LFRating avalia, anualmente, a evolução dos 
negócios da cooperativa, sua participação no mercado, posição fi nanceira consolidada, 
entre outros aspectos e confere uma nota fi nal. Em 2017, a classifi cação de Rating A2+ da 
Uniprime foi mantida.

FITCH RATINGS

Considerada uma das três maiores agências de classifi cação de risco 
de crédito do mundo. É reconhecida por autoridades reguladoras nos Estados Unidos, Reino 
Unido, França, Japão, Hong Kong, entre outros, fornecendo rating e pesquisa com a mais 
alta qualidade a investidores  globais.

Em 2017 a Fitch manteve a classifi cação da Uniprime Norte do Paraná em ‘A(bra)’.
Signifi ca que a Uniprime possui baixa expectativa de risco de inadimplência a longo prazo 
e a capacidade de pagamento de seus compromissos fi nanceiros é considerada forte.  

De acordo com a Fitch, os ratings da Uniprime refl etem sua grande experiência no mercado 
cooperativo e o forte vínculo com o cooperado, o que benefi cia sua qualidade de ativos, 
geração de receitas, estrutura de captação e liquidez. A Fitch ressalta ainda que a Uniprime 
Norte do Paraná tem sido bem-sucedida em seu plano de desenvolvimento nos últimos 
anos, sendo benefi ciada pelo crescente número de cooperados e volume de operações, 
além de praticar taxas de juros menores que a média de outras instituições que atuam no 
varejo bancário. 
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PRINCIPAIS
AÇÕES DE GESTÃO 2017
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COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS

Em 2017, a Uniprime Norte do Paraná completou 20 anos de uma história 
de sucesso, resultado de uma sólida união entre pessoas. É conhecida 
por sua atuação ética e pela ousadia em abraçar projetos pioneiros e 
revolucionar o cooperativismo de crédito no Brasil. Possui um time forte de 
colaboradores que se dedica diariamente para o crescimento econômico,   

social e ambiental da cooperativa, dos cooperados e da sociedade. No centro de todas as 
atenções estão os mais de 20 mil cooperados que acreditam no cooperativismo de crédito 
como a melhor alternativa frente ao sistema fi nanceiro tradicional e que sentem orgulho de 
ser Uniprime.

Desde 1997 a Uniprime Norte do Paraná coleciona histórias de pioneirismo, sendo hoje 
umas das maiores cooperativas de crédito do Brasil. E como parte das comemorações do 
seu 20º aniversário, publicou o livro intitulado “Uniprime Norte do Paraná - Cooperativa de 
Confi ança” que conta sua trajetória desde sua fundação.
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ELEIÇÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

Em fevereiro de 2017, a Uniprime Norte do Paraná realizou eleições diretas para o Conselho 
de Administração para o mandato 2017/21. Também foram indicados pelo Conselho de 
Administração os membros da Diretoria Executiva.

O processo de votação (voto secreto em urna eletrônica) aconteceu simultaneamente 
em todas as cidades onde a cooperativa possui agência. A Uniprime Norte do Paraná é a 
primeira cooperativa de crédito do Brasil a promover eleições diretas com urnas eletrônicas 
com Comissão Eleitoral independente e auditoria da Uniprime Central.

Após homologados pelo Banco Central, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva 
foram empossados em maio de 2017.

Dr. Alvaro Jabur - Presidente

Dr. Aldo Yoshissuke Taguchi

Dr. Adalberto Carlos Giovanini Filho

Dr. Antonio Vendramin Filho

Dr. Claudio Clementino Camacho Biazin

Dr. Evandro Bazan de Carvalho

Dr. Hakaru Otta

Dr. Jesus Roberto Ceribelli

Dr. José Pereira Filho

Dr. Luiz Francisco Costa

Dr. Marcos Toshio Nisioka

Dr. Osvaldo Martins de Queiroz Filho

Dr. Sergio Eduardo Girotto

Dr. Roberto Tanus Pazello

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: DIRETORIA EXECUTIVA:

Dr. Carlos Alberto Dorotheu Mascarenhas
Diretor Executivo

Dr. João Maria da Silveira
Diretor Regional

Dr. Jayr Paula Gomes Gonçalves
Diretor Financeiro

Antonio Hernandes
Diretor Gerente
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PRÊMIOS DO ANO

VOCÊ S/A: 150 MELHORES DO BRASIL

Em outubro de 2017 a Uniprime Norte do Paraná participou da cerimônia 
promovida pela Revista Você S/A em São Paulo, onde foram premiadas 
as 150 melhores empresas brasileiras que se destacaram em gestão de

O Guia “As 150 Melhores Empresas para Trabalhar” existe há 21 anos e, durante 10 
meses, analisou as práticas de recursos humanos de 433 companhias de todo o 
Brasil. Destas, 215 se pré-classificaram e receberam visita técnica. Ao todo foram 14 
repórteres que percorreram 87 cidades de todas as regiões do país para entrevistar 
mais de 5.000 funcionários e descobrir como eles avaliam suas empregadoras.

Esse título nacional é concedido para empresas que reconhecem que cada colaborador é 
único e essencial para o crescimento da organização e traduz o que a cultura cooperativista 
é capaz de produzir. 

GREAT PLACE TO WORK – GPTW: 50 MELHORES DO PARANÁ

Paraná

2017
Melhores Empresas

Para Trabalhar™

BRASIL

A Uniprime Norte do Paraná foi reconhecida como uma das 50 Melhores 
Empresas para Trabalhar no Paraná de acordo com pesquisa realizada 
pelo Instituto Great Place to Work, em parceria com a Gazeta do Povo.  A 

Ao todo, foram 131 companhias inscritas no GPTW, somando 116 mil profissionais em todo 
o Paraná. A pesquisa Melhores Empresas para Trabalhar no Paraná é considerada uma 
importante ferramenta de competitividade para o mercado e avalia as empresas de acordo 
com o nível de confiança de seus funcionários.

pessoas e clima organizacional.

premiação aconteceu em novembro de 2017 na cidade de Curitiba.
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AMBIENTE DE TRABALHO

A Uniprime Norte do Paraná realizou em 2017 a campanha de recrutamento de 
portadores de deficiência para estimular a diversidade dentro do ambiente de 
trabalho. A Lei de Cotas de Deficiência estabelece que entre 2% e 5% do quadro 
total de funcionários das empresas devem ser deficientes. Mas para a Uniprime 
não há distinção no processo seletivo: mais do que conhecimento técnico, a 
cooperativa valoriza profissionais que tenham objetivos em comum com os da 
organização e que queiram crescer e se desenvolver no ambiente de trabalho. 
Independente da lei, o quadro de colaboradores tornou-se naturalmente um 
quadro diversificado.

INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO DE PESSOAS: A IMPORTÂNCIA DO 
SESCOOP/PR

Ciente do papel da educação como ferramenta transformadora do ambiente 
de trabalho, a Uniprime Norte do Paraná em parceria com o Secoop/
PR, investe na capacitação técnica e de gestão de seus colaboradores, 

13 COLABORADORES
MBA EM LIDERANÇA IN COMPANY
FRANKLIN COVEY  

16 COLABORADORES
PÓS GESTÃO DE NEGÓCIOS
ISAE/FGV

22 PARTICIPANTES
FORMAÇÃO PARA O CONSELHO 
FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO

16 COLABORADORES
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL
PUC-PR   

DIVERSIDADE

oferecendo bolsas de estudos e criando oportunidades de desenvolvimento em áreas 
sensíveis para o negócio. Com parcerias com instituições renomadas, como a escola de 
negócios FranklinCovey, ISAE/FGV e PUC-PR, a Uniprime oferece cursos alinhados com 
a estratégia da cooperativa aos seus colaboradores. Iniciativas como esta somam-se à 
utilização de meios digitais de Educação à Distância para a capacitação da equipe Uniprime 
em prol da qualidade de atendimento e da oferta de melhores produtos e serviços aos 
cooperados.
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PRODUTOS E SERVIÇOS

UNIPRIME FIRMA PARCERIA COM A MASTERCARD E SE TORNA A 
PRIMEIRA COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL A EMITIR CARTÃO 
PRÓPRIO

Em julho de 2017, a Uniprime Norte do Paraná lançou sua nova família de cartões de crédito 
Mastercard e tornou-se a primeira cooperativa de crédito do Brasil a emitir seus próprios 
cartões, sem a interveniência de um banco. Os cartões Black, Platinum, Gold, Standard e 
Business foram desenhados para proporcionar grandes experiências, segurança e muita 
praticidade aos cooperados na hora de realizar compras no Brasil e no exterior. 

Entre os benefícios oferecidos estão o Programa de Pontos Uniprime (Multiplus e 
TudoAzul), o seguro contra perda e roubo, além de grandes diferenciais, como a carência 
da anuidade nos primeiros meses vinculada ao consumo mínimo e o desconto progressivo 
na anuidade de acordo com o uso do cartão. A escolha da Mastercard como bandeira 
somou ao cartão todos os benefícios desta gigante americana do setor de pagamentos.

Junto com o lançamento do cartão de crédito próprio, a Uniprime disponibilizou novas 
funcionalidades no APP Uniprime Mobile Banking e no Internet Banking. O cooperado 
consegue facilmente pagar sua fatura, consultar os lançamentos de compras, data de 
vencimento, limite, saldo disponível, o melhor dia para compras e muito mais. Além das 
consultas pelo APP ou Internet Banking Uniprime, o cooperado consegue alterar sua 
senha, habilitar e desabilitar o cartão para uso em viagens internacionais e, em caso 
de perda ou roubo, pode efetuar o bloqueio temporário do cartão sem complicações. 

Outra grande vantagem dos cartões Uniprime Mastercard é a notifi cação instantânea de 
compra por Push (mensagem gerada pelo APP) sempre que o cooperado utilizar o cartão. 
Isto leva a informação em tempo real e proporciona maior segurança. Ao contrário da maioria 
dos bancos, a notifi cação não tem custo e pode ser ativada através do próprio aplicativo.
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MAIS TECNOLOGIA E CONVENIÊNCIA PARA O COOPERADO

Uma nova funcionalidade lançada em março de 2017, permite aos cooperados 
realizar suas aplicações e resgates em RDC  através do APP Uniprime Mobile 
Banking e Internet  Banking.  Mais conforto ao cooperado que já consulta seus 
extratos e efetua seus pagamentos e transferências com a conveniência que 
a internet oferece.

Convênio TIM

Em abril de 2017 a Uniprime Norte do Paraná fechou convênio para
receber o pagamento de faturas da TIM, uma das maiores empresas

UNIPRIME TORNA-SE LIQUIDANTE E CUSTODIANTE JUNTO À 
CETIP/B3

Aplicações e Resgates via APP Uniprime Mobile Banking e Internet Banking

de serviços de telefonia móvel, fixa e internet do Brasil. Desde então, os cooperados podem 
efetuar o pagamento de faturas TIM via APP Uniprime Mobile Banking ou Internet Banking.

Os cooperados contam com mais esta segurança: a possibilidade de 
registrar suas aplicações financeiras na CETIP.

Com esta iniciativa são atendidas as demandas, sobretudo das pessoas jurídicas (empresas 
de saúde e seguradoras), que em função das exigências de órgãos reguladores como ANS 
e SUSEP, podem realizar o registro de parte de suas aplicações financeiras em Reservas 
Técnicas na CETIP.

UNIPRIME DISTRIBUI FUNDO DE INVESTIMENTO EXCLUSIVO PARA 
ATENDER AS OPERADORAS DE SAÚDE (ANS)

Em parceria com o Banco BNP Paribas a cooperativa distribui o Fundo de Investimento UNP 
Renda Fixa a fim de possibilitar que as operadoras de planos de saúde possam cumprir 
as exigências da Agência Nacional de Saúde – ANS no tocante as suas reservas técnicas. 
O novo Fundo oferece gestão profissional de seus recursos e proporciona às operadoras 
maior participação nos resultados da cooperativa à medida que elevam os valores aplicados.
Já são mais de R$ 100 milhões em aplicações financeiras de dezenas de operadoras de 
saúde do Paraná e de outros estados.
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UNIPRIME DIGITAL

APP UNIPRIME MOBILE BANKING

Lançado no final de 2015, o uso do APP pelos cooperados respondeu por 45% de todas 
as transações via internet da cooperativa em 2017. Foram mais de 7 mil acessos diários, 
em média 20 mil títulos pagos e 9 mil transferências efetuadas mensalmente através do 
celular. O aplicativo para smartphones Uniprime Mobile Banking está disponível na Apple 
Store e Google Play, permite aos cooperados fazer pagamentos, aplicações, transferências, 
consultas, obter extratos via celular e gerenciar a utilização do cartão Uniprime Mastercard.

3,4 MILHÕES
DE ACESSOS VIA MOBILE E WEB

80 MIL PAGAMENTOS
DE CONTAS VIA MOBILE E WEB
(BOLETOS, ÁGUA, LUZ, TELEFONE E TRIBUTOS) 

UNIVERSO UNIPRIME: COOPERATIVA MAIS PERTO 
DE SEUS COOPERADOS

No final de 2016 a Uniprime Norte do Paraná lançou sua primeira edição do Universo 
Uniprime. O novo canal de comunicação, totalmente digital, pode ser acessado por todos 
os cooperados através do site da Uniprime e de sua página no facebook. Através dele, o 
cooperado pode acompanhar a evolução da cooperativa, o lançamento de novos produtos e 
serviços, iniciativas e resultados.

2017 

07 EDIÇÕES LANÇADAS

MAIS DE 70 
ARTIGOS E REPORTAGENS

MAIS DE 05 MIL
ACESSOS ÀS MATÉRIAS

2017 
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SITE UNIPRIME

Em 2017, a Uniprime Norte do Paraná aprimorou seu website a fim de proporcionar ao 
usuário navegação mais simples e intuitiva. O menu foi remodelado e a área de Produtos 
e Serviços foi reformulada e abastecida de informações mais detalhadas. Além disso, os 
acessos ao site passaram a ser contabilizados e analisados através da plataforma Google 
Analytics.

MAIS DE 55 MIL
USUÁRIOS

JUN - DEZ
2017

276 MIL  
VISITAS NO SITE 

FACEBOOK UNIPRIME

Presente também no Facebook, a cooperativa realizou ampla divulgação de suas ações, 
campanhas publicitárias e de produtos e serviços. A plataforma também é utilizada para 
relacionamento e atendimento ao público. No encerramento de 2017 foram mais de 3.600 
curtidas de usuários que seguem a página da Uniprime Norte do Paraná.

277 PUBLICAÇÕES

278 MIL 
PESSOAS IMPACTADAS

1,4 MILHÃO
DE VISUALIZAÇÕES

2017 
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Aliada aos princípios do cooperativismo, a Uniprime se destaca por sua missão de incentivar 
e viabilizar ações socioambientais.

LINHAS DE CRÉDITO SOCIOAMBIENTAIS

A Uniprime oferece a seus cooperados as Linhas de Crédito Socioambientais com vantagens 
fi nanceiras, taxas mais baixas e prazos de pagamentos maiores para apoiar os cooperados 
que planejam crescer sem abrir mão do compromisso com as pessoas e com o meio ambiente.

Crédito 
Acessibilidade

Financiamento para viabilizar reformas que garantem 
acessibilidade, autonomia e segurança da pessoa com defi ciência 
física e mobilidade reduzida.

Crédito Veículos 
Híbridos e 

Adaptados

Financiamento para aquisição de veículos híbridos e veículos 
adaptados de fábrica para pessoas com necessidades especiais.

Crédito Ações
Sustentáveis

Financiamento para aquisição de bens que contribuem para o 
desenvolvimento social e para a preservação do meio ambiente.
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CAMPANHAS

Em 2017 a Uniprime realizou a campanha de doação de fraldas geriátricas, 
superando a marca de 50 mil unidades distribuídas em 21 cidades dos 
Estados do Paraná e São Paulo. Ampliou a companha de vacinação 
contra a gripe para os colaboradores, promoveu as campanhas de 
conscientização outubro rosa e novembro azul para a prevenção do câncer.

REDUÇÃO DE 20% NO CONSUMO DE ENERGIA

A Uniprime deu início a um projeto com foco na eficiência energética da 
cooperativa com o objetivo de assumir um compromisso de atuar em 
prol de um futuro mais ecológico. O projeto consistiu no mapeamento 
energético na Sede e em algumas agências, seguido da adoção de

medidas para redução desse consumo, como automação energética de alguns ambientes, 
troca de equipamentos por modelos mais eficientes e ações de conscientização junto 
aos colaboradores. O resultado em um ano foi a redução de 20% no consumo de energia, 
economia de aproximadamente R$ 60.000,00 e redução na emissão de cerca de 7 toneladas 
de CO2.

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA

A sede da Uniprime Norte do Paraná foi objeto de outra iniciativa de 
cunho ambiental em 2017 com a instalação de cisternas. O investimento 
permite a captação e o armazenamento de água das chuvas e de ar 
condicionados para utilização nas áreas comuns do prédio e irrigação. 

O projeto foi concluído no final de 2017 e prevê uma economia de consumo de 120 metros 
cúbicos de água por ano.
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EVOLUÇÃO
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PRINCIPAIS NÚMEROS

O Planejamento Estratégico e o orçamento de 2017 com as metas para o exercício foram 
motivo de discussões e acompanhamento mensal em reuniões com os gerentes e com o 
Conselho de Administração por todo o período, chegando ao final do ano com os resultados 
que estão apresentados, a seguir:

MAIS DE 20.000
COOPERADOS

QUADRO SOCIAL

11%

2017

2016

20.109

18.095

R$ 
MAIS DE

204 MILHÕES

DEPÓSITO À VISTA

31%

2017

2016

204.918

155.742

$

*EM MIL R$

R$ 
MAIS DE

1 BILHÃO

DEPÓSITO A PRAZO

24%

2017

2016

1.090.693

878.885

*EM MIL R$
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$

R$ 
MAIS DE

645 MILHÕES

EMPRÉSTIMO

4%

2017

2016

645.522

618.400

*EM MIL R$

82.593

93.577

SOBRAS

11%
2017

2016

R$ 
MAIS DE

82,5 MILHÕES
*EM MIL R$

R$ 
MAIS DE

2 BILHÕES

TOTAL DE RECURSOS

26%

2017

2016

2.054.332

1.625.133

*EM MIL R$

R$ 
MAIS DE

491 MILHÕES

CAPITAL SOCIAL

29%

2017

2016

491.366

380.914

*EM MIL R$
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HISTÓRICO DE RESULTADOS

SOBRAS (R$)*ANO COOPERADOS SOBRAS POR
COOPERADO (R$)**

TOTAL 514.473.169

* Valores não corrigidos.
** Média por cooperado Uniprime.

84.337

763.754

911.689

1.735.375

3.622.995

6.505.580

7.747.978

10.368.634

13.531.892

17.030.681

16.153.104

23.159.143

29.153.163

30.229.212

30.100.731

31.100.673

50.638.108

65.466.348

93.576.972

82.592.800

629

1.026

1.530

1.996

2.763

3.653

4.254

4.714

5.242

5.842

7.699

8.725

9.560

10.657

11.714

13.639

15.049

16.675

18.095

20.109

134

744

596

869

1.311

1.781

1.821

2.200

2.581

2.915

2.098

2.654

3.049

2.837

2.570

2.280

3.365

3.926

5.171

4.107

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

São 20 anos devolvendo sobras a seus cooperados de forma consistente e crescente. Em 
2017, foram devolvidos mais de R$ 82,5 milhões. Ao longo dos 20 anos foram entregues 
aos cooperados mais de R$ 500 milhões. Ao encerrar o ano administrando mais de 
R$ 2 bilhões de recursos, a Uniprime Norte do Paraná coloca-se entre as maiores 
cooperativas de crédito do Brasil.
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AGÊNCIAS 
UNIPRIME NORTE DO PARANÁ
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FICHA 
TÉCNICA
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FICHA TÉCNICA

IDEALIZAÇÃO
Dr. Alvaro Jabur 

COORDENAÇÃO
Ariane Navas Petri

TEXTOS 
Loraine Salvadori dos Santos
Paulo Eduardo Thomson de Lacerda

PROJETO GRÁFICO & ILUSTRAÇÕES
Boyband Comunicação
Lilian Cristiana Maria Ribeiro

VERSÃO DIGITAL
www.uniprimebr.com.br/#governanca

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
uniprimebr.com.br
facebook.com/uniprime

Ouvidoria: 0800 645 3737






