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Uniprime do Brasil - 
Cooperativa de Crédito Ltda. 

Principais Fundamentos dos Ratings 
Perfil de Negócios Estável: Os ratings da Uniprime do Brasil - Cooperativa de Crédito Ltda. 
(Uniprime BR, anteriormente denominada Uniprime Norte do Paraná – Cooperativa de Crédito 
Ltda (Uniprime NP)) são fortemente influenciados por sua franquia regional, pela estabilidade 
de seu modelo de negócios — apesar do menor porte e da limitada diversificação de atividades, 
geográfica e de receitas — e por seus bons índices financeiros. Os ratings também consideram, 
como fator de alta influência, os adequados indicadores de rentabilidade da instituição e as 
provisões adicionais para créditos duvidosos realizadas em 2020. 

Perspectiva Revisada Para Estável: A revisão da Perspectiva reflete o fato de que os impactos 
negativos da pandemia de coronavírus no modelo de negócios e no perfil financeiro da Uniprime 
BR foram contidos e devem permanecer limitados. O modelo de negócios da cooperativa se 
mostrou resiliente durante 2020 e no primeiro semestre de 2021 (1S21), com a manutenção de 
seus principais indicadores do perfil financeiro, principalmente de qualidade de ativos e de 
resultados e rentabilidade, em patamares adequados. 

Incorporação de Cooperativas: Em 2021, a Uniprime BR incorporou a Uniprime Campos Gerais 
Cooperativa de Crédito Ltda. (Uniprime Campos Gerais) e a Uniprime Alliance - Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo (Uniprime Alliance), ambas com histórico de resultados adequados. 
Estas incorporações tornaram a Uniprime BR uma das maiores cooperativas do Brasil no ramo 
de saúde e fortaleceram o seu modelo de negócios e sua franquia, além de terem contribuído 
para a consolidação de suas atividades e para a sua expansão geográfica, principalmente nos 
estados do Paraná e de São Paulo.  

Perfil de Risco Adequado: A diretoria da Uniprime BR é bastante experiente no mercado de 
cooperativas, e os padrões de governança corporativa são efetivos. As principais diretrizes do 
Sistema Uniprime são estabelecidas pela Uniprime Central, que também monitora todos os 
riscos do sistema. Embora a Uniprime Central seja a principal responsável pelo compliance e pela 
auditoria interna das cooperativas, a Uniprime BR conta com uma área de compliance 
independente e realiza monitoramento interno, o que evidencia um duplo controle de riscos. 

Bom Perfil Financeiro: Os créditos em atraso acima de noventa dias correspondiam a baixos 
1,3% do total da carteira da Uniprime BR em setembro de 2021 (já incorporando a consolidação 
da Uniprime Campos Gerais e a da Uniprime Alliance), frente a 0,4% em dezembro de 2020. A 
cooperativa melhorou seus indicadores de rentabilidade no ano passado. Em setembro de 2021, 
o índice de resultado operacional/ativos ponderados pelo risco era de aproximadamente 3,0%, 
frente a 2,6% em junho de 2021 e a 1,6% em dezembro de 2020. O índice de capital regulatório 
da cooperativa é totalmente formado por Capital Nível 1, e era de cerca de 20% em setembro 
passado. 

Sensibilidades dos Ratings 

Fatores Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating 
Negativa/Rebaixamento: 

-- Redução do Capital Principal Nível I para menos de 16%; 

-- Aumento dos índices de créditos vencidos há mais de noventa dias acima de 5%. 
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Fatores Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating 
Positiva/Elevação: 

-- Aumento dos indicadores de rentabilidade, medidos por resultado operacional/ativos 
ponderados pelo risco, para mais de 3,5%, em média; 

-- Aumento do índice de Capital Principal Nível 1 acima de 25%; 

-- Manutenção dos bons indicadores de qualidade de crédito. 

Click here to enter text. 

Alterações Significativas 

Ambiente Operacional 

Em dezembro de 2021, a Fitch afirmou o IDR (Issuer Default Rating – Rating de Inadimplência do 
Emissor) de Longo Prazo do Brasil em 'BB-', com Perspectiva Negativa – que, por sua vez, reflete 
os riscos para a economia e as finanças públicas do país, bem como a trajetória da dívida diante 
de condições de financiamento mais rígidas e das crescentes incertezas sobre o aumento do teto 
de gastos, após as mudanças que visam a contemplar despesas adicionais. As incertezas fiscais, 
a alta inflação e a volatilidade do real impactarão a economia em 2022 e elevarão o risco de uma 
recessão total no país, enquanto os custos de empréstimos soberanos mais altos, juntamente 
com um déficit primário maior, resultarão em nova deterioração das finanças públicas em 2022. 

Pelas projeções da Fitch, o crescimento econômico do Brasil desacelerará acentuadamente, 
para 0,5%, em 2022, após uma expansão estimada de 4,8% em 2021, como reflexo, dentre 
outros fatores, das condições de financiamento local mais rígidas, devido a preocupações fiscais 
e à política monetária mais apertada. O ciclo eleitoral de 2022 também pode reduzir o apetite 
por investimentos, assim como a agenda da reforma econômica, que continua suspensa após 
algum progresso no início de 2021. As taxas de inflação permaneceram elevadas em 2021, 
devido a um efeito base desfavorável, a preços mais altos dos alimentos e da energia, a 
restrições de oferta, ao enfraquecimento do real e ao aumento das tarifas de energia elétrica, 
em razão das fortes secas no país. O Banco Central elevou significativamente as taxas de juros 
no ano passado – em 725 pontos-base –, para 9,25%, e a Fitch espera novos aumentos até o 
início de 2022. A inflação deve se reduzir este ano, mas provavelmente estará acima da meta do 
ano passado.  

Breve Resumo da Cooperativa 

Perfil de Negócios 

A Uniprime BR possui boa franquia no mercado cooperativo, sendo uma das maiores 
cooperativas individuais do país (a 10ª maior em ativos totais), com mais de três mil associados 
e 38 filiais nos Estados de São Paulo e do Paraná.  

Em 2011, a Uniprime Central e suas cooperativas singulares (CSs) decidiram sair do Sistema 
Unicred e criar outro sistema cooperativo, devido a mudanças no primeiro, que visavam a 
centralizar o processo decisório e tirar a autonomia das cooperativas. As macrodiretrizes e a 
gestão de riscos do Sistema Uniprime são centralizadas na Uniprime Central, com marca, 
sistemas e controles de risco (crédito, mercado, liquidez e operacional) padronizados em todas 
as entidades do sistema, definidos em seu estatuto. A Uniprime Central também centraliza 
grande parte da liquidez (mínimo de 30% do total de depósitos) e é responsável pela auditoria 
interna e pelo compliance do Sistema Uniprime, mas não possui atividades operacionais.  

A Uniprime Central tem a função de regular, coordenar e monitorar todas as atividades 
operacionais e tecnológicas das filiais dos CSs, além de recomendar a adoção de medidas 
destinadas a restabelecer o funcionamento regular destes. A Uniprime BR também possui 
controles de risco e compliance segregados da Uniprime Central, que realizam o monitoramento 
dos riscos da cooperativa. 

O modelo de negócio da Uniprime BR é estável. A cooperativa opera com serviços bancários 
tradicionais voltados aos seus membros, como linhas de crédito, depósitos e conta corrente, 
com spreads e taxas menores do que os dos bancos tradicionais. Possui uma subsidiária 
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corretora de seguros e mantém parcerias com outras instituições financeiras para oferecer 
serviços de cartão de crédito, cobrança, investimento, fundos e produtos de seguro.  

Segmentação de Negócios da Uniprime BR:  

Pessoas Físicas: médicos, dentistas, empresários, administradores, arquitetos, biólogos, 
bioquímicos, contadores, economistas, enfermeiros, engenheiros, farmacêuticos, 
fisioterapeutas, nutricionistas, investigadores, professores, psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, veterinários e técnicos de zoo. 

Empresas: varejo, cooperativas, entidades sem fins lucrativos, indústria e serviços 

Em 2021, a Uniprime BR incorporou a Uniprime Campos Gerais e a Uniprime Alliance, ambas 
com histórico de bons resultados. Estas incorporações tornaram a Uniprime BR uma das 
maiores cooperativas do Brasil no ramo de saúde. 

Os objetivos estratégicos da Uniprime BR foram consistentes nos últimos anos, apoiados no 
crescimento orgânico de sua base de associados, no volume de operações e também nas 
incorporações de outras cooperativas do Sistema Uniprime. A diretoria da Uniprime BR é 
bastante experiente no mercado, e os padrões de governança corporativa são efetivos. 

Perfil de Risco 

A Uniprime BR tem um apetite por risco moderado, sendo o risco de crédito a sua principal 
exposição. Em junho de 2021, a carteira de crédito da cooperativa era composta por pequenas 
e médias empresas (80%) e pessoas físicas (20%). A concentração dos vinte maiores clientes era 
aceitável e representou 14% da carteira total. 

As principais diretrizes do Sistema Uniprime são estabelecidas pela Uniprime Central, que 
também monitora todos os riscos do sistema. Embora a Uniprime Central seja a principal 
responsável pelo compliance e pela auditoria interna das cooperativas, a Uniprime BR conta com 
uma área de compliance independente e realiza monitoramento interno, o que evidencia um 
duplo controle de riscos. 

A carteira de crédito da Uniprime BR apresentou crescimento expressivo, de 20%, em dezembro 
de 2020 (45% em dezembro de 2019), em linha com as suas projeções. A Fitch ressalta que a 
cooperativa vem reportando aumentos consistentes, mesmo em períodos de crise econômica. 
No primeiro semestre de 2021, o crescimento da carteira foi de 28%. 

O apetite por risco de mercado da Uniprime BR aumentou nos últimos anos, à medida que a 
cooperativa tenta melhorar a rentabilidade de seus títulos. Os investimentos em fundos 
multimercados são a principal fonte de risco de mercado. No entanto, a Fitch salienta que a 
cooperativa tem mantido boa gestão de risco, com controles diários de estresse, além do uso de 
ferramentas como Value at Risk (VaR) e backtesting. 
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n.a. - não se aplica. 

Fonte: Fitch Ratings. 

  

Resumo das Demonstrações Financeiras e Principais Indicadores 

 30 Jun 2021 31 Dez 2020 31 Dez 2019 31 Dez 2018 

Indicadores (anualizados quando apropriado)     

     

Rentabilidade     

Resultado Operacional/Ativo Ponderado Pelo Risco 2,6 1,6 3,5 3,6 

Receita Líquida de Intermediação /Média de Ativos 
Operacionais 

5,9 6,3 5,2 4,8 

Despesa Não-Financeira/Receita Bruta 51,7 56,2 50,4 45,2 

Lucro Líquido/Média do Patrimônio Líquido 13,5 7,4 14,5 12,4 

     

Qualidade de Ativos     

Índice de Créditos Duvidosos 2,9 2,8 3,1 4,3 

Evolução de Créditos Brutos 19,7 28,1 45,1 14,6 

Provisões para Créditos/Créditos Duvidosos 145,1 159,3 106,0 104,7 

Despesas de Provisão para Crédito / Média de Créditos 
Brutos 

1,2 2,6 0,5 2,7 

     

Capitalização     

Índice de Capital Principal 20,0 22,3 21,0 31,0 

Índice de Capital Principal com Aplicação Integral n.a. n.a. n.a. n.a. 

Núcleo de Capital Fitch n.a. n.a. n.a. n.a. 

Patrimônio Tangível/Ativos Tangíveis 17,1 17,6 19,4 27,2 

Índice de Alavancagem de Basileia n.a. n.a. n.a. n.a. 

Créditos Duvidosos/Capital Principal n.a. n.a. n.a. n.a. 

Créditos Duvidosos/Núcleo de Capital Fitch n.a. n.a. -n.a. n.a. 

     

Captação e Liquidez     

Crédito/Depósitos de Clientes 62,2 56,7 53,4 46,0 

Índice de Liquidez de Curto Prazo (LCR) n.a. n.a. n.a. n.a. 

Depósitos de Clientes/Captação Total (excluindo 
instrumentos  de capital) 

97,3 98,4 100,0 99,9 

Índice de Liquidez de Longo Prazo (NSFR) n.a. n.a. n.a. n.a. 



 

Uniprime do Brasil - Cooperativa de Crédito Ltda. 
Relatório de Rating │18 de fevereiro de 2022 fitchratings.com/brasil 5 

 

  

 
Bancos 

Cooperativas 
Brasil 

Principais Indicadores Financeiros – Últimos Desenvolvimentos 

Qualidade de Ativos 

Os créditos em atraso acima de noventa dias correspondiam a baixos 1,3% do total da carteira 
da Uniprime BR em setembro de 2021 (já incorporando a consolidação da Uniprime Campos 
Gerais e da Uniprime Alliance), frente a 0,4% em dezembro de 2020. Já os empréstimos 
classificados entre 'D-H' pela faixa de risco do Banco Central do Brasil (Bacen) representavam 
2,9% do total em junho de 2021 e 2,8% em dezembro (frente a 3,1% em 2019), com índice de 
cobertura de 145%. O volume de créditos levados a prejuízo tem sido muito baixo e às vezes 
positivo, devido às altas recuperações junto aos cooperados, em virtude do forte 
relacionamento e das garantias adequadas. 

Resultados e Rentabilidade 

A Uniprime BR melhorou seus indicadores de rentabilidade em 2021. Em setembro do ano 
passado, já com o efeito da incorporação das duas cooperativas, a instituição reportou índice de 
resultado operacional/ativos ponderados pelo risco de aproximadamente 3,0%, frente a 2,6% 
em junho de 2021 e a 1,6% em dezembro de 2020. O resultado de 2020 foi impactado pelas 
provisões adicionais, de cerca de BRL20 milhões, realizadas de forma conservadora durante a 
fase mais crítica da pandemia de coronavírus. 

Capitalização e Alavancagem 

O índice de capital regulatório da Uniprime BR é totalmente formado por Capital Nível 1, e era 
de cerca de 20% em setembro de 2021, já incorporando as consolidações das duas cooperativas, 
frente a 22% e a 21% em dezembro de 2020 e de 2019, respectivamente. 

Captação e Liquidez 

A captação, crescente e de baixo custo, é composta principalmente por depósitos, com certa 
concentração junto aos vinte maiores depositantes (28% em dezembro de 2020). O risco de 
liquidez é baixo, e grande parte dos títulos estava alocada na centralização financeira da 
Uniprime Central. 
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A presente publicação não é um relatório de classificação de risco de crédito para os efeitos do 
artigo 16 da Resolução CVM no 9/20. 

Os ratings acima foram solicitados pelo, ou em nome do, emissor, e, portanto, a Fitch foi 
compensada pela avaliação dos ratings. 

 

DISCLAIMER & DISCLOSURES 

Todos os ratings de crédito da Fitch estão sujeitos a algumas limitações e termos de isenção de responsabilidade. Por favor, veja no link a seguir 
essas limitações e termos de isenção de responsabilidade: http://fitchratings.com/understandingcreditratings. Além disso, as definições de cada 
escala e categoria de rating, incluindo definições referentes a inadimplência, podem ser acessadas em 
https://www.fitchratings.com/pt/region/brazil, em definições de ratings, na seção de exigências regulatórias. Os ratings públicos, critérios e 
metodologias publicados estão permanentemente disponíveis neste site. O código de conduta da Fitch e as políticas de confidencialidade, 
conflitos de interesse; segurança de informação (firewall) de afiliadas, compliance e outras políticas e procedimentos relevantes também estão 
disponíveis neste site, na seção "código de conduta". Os interesses relevantes de diretores e acionistas estão disponíveis em 
https://www.fitchratings.com/site/regulatory.  A Fitch pode ter fornecido outro serviço autorizado ou complementar à entidade classificada ou 
a partes relacionadas. Detalhes sobre serviço autorizado, para o qual o analista principal está baseado em uma empresa da Fitch Ratings (ou 
uma afiliada a esta) registrada na ESMA ou na FCA, ou serviços complementares podem ser encontrados na página do sumário do emissor, no 
site da Fitch. 

Ao atribuir e manter ratings e ao fazer outros relatórios (incluindo informações sobre projeções), a Fitch conta com informações factuais que 
recebe de emissores e underwriters e de outras fontes que a agência considera confiáveis. A Fitch realiza uma apuração adequada das 
informações factuais de que dispõe, de acordo com suas metodologias de rating, e obtém razoável verificação destas informações de fontes 
independentes, à medida que estas fontes estejam disponíveis com determinado patamar de segurança, ou em determinada jurisdição. A forma 
como é conduzida a investigação factual da Fitch e o escopo da verificação de terceiros que a agência obtém poderão variar, dependendo da 
natureza do título analisado e do seu emissor, das exigências e práticas na jurisdição em que o título analisado é oferecido e vendido e/ou em 
que o emissor esteja localizado, da disponibilidade e natureza da informação pública envolvida, do acesso à administração do emissor e seus 
consultores, da disponibilidade de verificações pré-existentes de terceiros, como relatórios de auditoria, cartas de procedimentos acordadas, 
avaliações, relatórios atuariais, relatórios de engenharia, pareceres legais e outros relatórios fornecidos por terceiros, disponibilidade de fontes 
independentes e competentes de verificação, com respeito ao título em particular, ou na jurisdição do emissor, em especial, e a diversos outros 
fatores. Os usuários dos ratings e relatórios da Fitch devem estar cientes de que nem uma investigação factual aprofundada, nem qualquer 
verificação de terceiros poderá assegurar que todas as informações de que a Fitch dispõe com respeito a um rating ou relatório serão precisas 
e completas. Em última instância, o emissor e seus consultores são responsáveis pela precisão das informações fornecidas à Fitch e ao mercado 
ao disponibilizar documentos e outros relatórios. Ao emitir ratings e relatórios, a Fitch é obrigada a confiar no trabalho de especialistas, 
incluindo auditores independentes, com respeito às demonstrações financeiras, e advogados, com referência a assuntos legais e tributários. 
Além disso, os ratings e as projeções financeiras e outras informações são naturalmente prospectivos e incorporam hipóteses e premissas sobre 
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atuais, os ratings e as projeções podem ser afetados por condições ou eventos futuros não previstos na ocasião em que um rating foi emitido ou 
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As informações neste relatório são fornecidas "tais como se apresentam", sem que ofereçam qualquer tipo de garantia, e a Fitch não garante ou 
atesta que um relatório ou seu conteúdo atenderá qualquer requisito de quem o recebe. Um rating da Fitch constitui opinião sobre o perfil de 
crédito de um título. Esta opinião e os relatórios se apoiam em critérios e metodologias existentes, que são constantemente avaliados e 
atualizados pela Fitch. Os ratings e relatórios são, portanto, resultado de um trabalho de equipe na Fitch, e nenhum indivíduo, ou grupo de 
indivíduos, é responsável isoladamente por um rating ou relatório. O rating não cobre o risco de perdas em função de outros riscos que não 
sejam o de crédito, a menos que tal risco esteja especificamente mencionado. A Fitch não participa da oferta ou venda de qualquer título. Todos 
os relatórios da Fitch são de autoria compartilhada. Os profissionais identificados em um relatório da Fitch participaram de sua elaboração, mas 
não são isoladamente responsáveis pelas opiniões expressas no texto. Os nomes são divulgados apenas para fins de contato. Um relatório que 
contenha um rating atribuído pela Fitch não constitui um prospecto, nem substitui as informações reunidas, verificadas e apresentadas aos 
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a legislação referente a títulos de qualquer outra jurisdição, em particular. Devido à relativa eficiência da publicação e distribuição por meios 
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