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1. Nenhuma parte deste Relatório pode ser modificada ou publicada sem a permissão expressa da Argus Classificadora

de Risco de Crédito Ltda. (Argus). Este Relatório somente deverá ser utilizado para os propósitos específicos

determinados no Contrato, e qualquer outro uso será inválido e ninguém deverá considerá-lo um substituto de sua

própria diligência.

2. Argus não tem qualquer relação ou vinculação com essa Cooperativa avaliada. Argus possui políticas internas

que vedam a aquisição de qualquer Ativo emitido por ela, diretamente ou por qualquer um de seus analistas, sócios

e funcionários, bem como proíbe que estes últimos tenham qualquer relação com a Cooperativa.

3. As análises constantes deste Relatório são declarações de opiniões de Argus na data em que foram expressas e

não declarações de fatos. As informações utilizadas na realização deste Relatório foram elaboradas e disponibilizadas

por terceiros, que atestaram a sua veracidade. Argus não conduz auditoria nem assume qualquer responsabilidade

de diligência devida (due diligence) ou de verificação independentemente de qualquer informação que receba, razão

pela qual não pode garantir a exatidão e integridade ou assumir qualquer responsabilidade legal pela precisão de

quaisquer dados, opiniões ou estimativas fornecidas por terceiros e utilizadas na formulação desta análise. Todos

os dados, que nos pareceram incoerentes, foram confrontados com a fonte primária ou secundária. A falta de

precisão e completude das informações recebidas de terceiros pode ter um efeito significativo nos resultados das

análises realizadas, tanto positiva quanto negativamente.

4. A qualidade das avaliações depende de dados verossímeis. Quando algum dado essencial aos Fundamentos da

Nota não pode ser confirmado em fonte minimamente idônea, foi utilizada a abreviação (NC), o que significa que

os dados não foram considerados na metodologia ou afetaram negativamente a avaliação.

5. Este rating não se constitui em uma recomendação de investimento nessa Cooperativa.

Este Relatório não é um substituto das habilidades, julgamento e experiência do usuário, sua administração,

funcionários, conselheiros e/ou clientes no caso de, equivocadamente, tomar qualquer decisão de investimento ou

fazer negócios com a Cooperativa. As análises e opiniões neste Relatório são feitas em uma data informada no

Relatório e Argus envida seus melhores esforços para que elas sejam sempre atualizadas no prazo informado, mas

algumas informações são de responsabilidade de agentes externos à operação e que podem não ser fornecidas no

tempo adequado. Essas informações intempestivas (nos prazos e nas formas) podem afetar a avaliação.

6. Nosso trabalho foi realizado com critérios isentos. Nossa remuneração é fixa e não é condicionada às nossas

opiniões de risco e nota.

7. Argus estabeleceu políticas e procedimentos de forma a preservar a confidencialidade de informações consideradas

sigilosas, recebidas no âmbito do processo de classificação.

8. Argus adota metodologia proprietária que utiliza aspectos objetivos e subjetivos dos pontos que entende como

sendo Fatos Geradores de Risco (FGR), com pequenas diferenças de abordagem para cada tipo de classificação.

Basicamente desenvolveu planilhas que sistematizam e homogeneízam os pontos que devem ser abordados pelos

analistas, a partir de até três Grupos que detalham os FGR. Essa metodologia prevê até cinco descritores para cada

indicador de risco. Eles têm a finalidade de estabelecer um padrão que possa tornar comparáveis cada indicador.

Estes FGR são ponderados, de forma que cada um ganhe ou perca importância dentro da Matriz. Os principais

critérios podem ser vistos em gwww.lfrating.com em "Overview da Metodologia".

9. Para esta Revisão, Argus não realizou a tradicional visita in loco de due diligence, ainda por conta da pandemia

do Coronavirus que ainda se abate sobre o mundo. Assim, a visita de due diligence será realizada logo que as

condições sanitárias (principalmente as que se referem a isolamento e distanciamento) voltem à normalidade.

10. Argus adota procedimentos que identifica e administra possíveis conflitos de interesse nas classificações que

realiza. Para esta classificação, nenhum conflito de interesse real, aparente ou possível foi identificado.
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II. FUNDAMENTOS DA NOTA DE RATING

O Comitê de Risco de RISKcoop e Argus, em reunião realizada no dia 19.out.21 consideran-
do aspectos financeiros, estruturais, de gestão, de governança, operacionais e de suporte, deci-
diu manter em A3 a classificação, em moeda local (R$), do risco de crédito da Uniprime Norte
do Paraná - Cooperativa de Crédito Ltda. (UNIPRIME N PR).

O Comitê de Risco da Argus analisou o conjunto de informações gerenciais prestadas pela
UNIPRIME N PR, assim como a magnitude e as correlações existentes entre elas. Avaliou a
qualidade dessas informações, a presteza e a visão estratégica do negócio. Considerou também
que, com o surgimento da Covid 19, passamos a viver um momento inédito na civilização
moderna, um fenômeno de saúde pública, que se espalhou rapidamente pelo mundo, com
consequências adversas para todas as atividades, inclusive crédito. Assim, face ao isolamento
social recomendado pelas autoridades médicas, os analistas da Argus ficaram impossibilita-
dos de realizar a tradicional visita de due diligence, às instalações da Cooperativa.

A classificação A3, a maior nota na escala de classificação da Argus, só é concedida a cooperati-
vas que têm regularidade operacional e sólida estrutura financeira, com metas bem definidas,
planejadas com esmero técnico e acompanhadas por controles amplos e eficientes. Além disso,
as cooperativas avaliadas com a nota A3 devem apresentar elevado grau de segurança operaci-
onal e sólida situação financeira, condições que resistem, no longo prazo, a eventuais mudan-
ças estruturais e conjunturais da economia.

Em nossa análise observamos que, na condução de seus negócios, a Cooperativa opera com
elevados níveis de Liquidez, fortalece regularmente suas contas patrimoniais, gera Resultados
compensadores, programa e cumpre metas orçamentárias e se utiliza de boas práticas de
Governança Cooperativa.

Durante os últimos anos e, principalmente, no primeiro semestre de 2020, a conjuntura
nacional mostrou-se bastante adversa e, face às novas incertezas (que ainda se prolongam),
com destaque para o baixo crescimento econômico, elevado nível de desemprego e consequên-
cias adversas causadas pela Covid 19, as perspectivas para os próximos meses ainda se mos-
tram  indefinidas. Assim, para que sejam minimizadas perdas imprevistas, as Operações de
Crédito, preventivamente, devem ser criteriosamente analisadas, as garantias envolvidas de-
vem funcionar realmente como efetivos suportes e o monitoramento da carteira deve ser
acompanhado com permanente, detalhado e redobrado cuidado.

III. PONTOS ESTRUTURAIS RELEVANTES DA UNIPRIME N PR

1. A UNIPRIME N PR tem por objetivo e finalidade social proporcionar assistência finan-
ceira a seus associados, praticando todas as operações ativas, passivas e acessórias próprias
de cooperativas de crédito. Almeja também elevar eficiência, eficácia e efetividade das ativi-
dades dos associados, a melhoria de sua qualidade de vida, assim como o desenvolvimen-
to de programas de poupança, do uso adequado do crédito, da prestação de serviços e de
programas de educação cooperativista, buscando também o fortalecimento dos princípios
e dos valores do cooperativismo.

2. O Estatuto Social da Cooperativa determina que o valor mínimo de subscrição é de R$
1.000,00, sem subscrição mensal obrigatória e taxa de remuneração do Capital Social
limitada a 100% da Selic. Atualmente, em decorrência de votação realizada na Assembleia
Geral realizada no dia 22.nov.19, quando foi aprovada a alteração para Livre Admissão,
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podem se associar à UNIPRIME N PR as pessoas físicas ou jurídicas residentes em sua
área de atuação. No entanto, essa possibilidade, ao mesmo tempo, que lhe abre novas
oportunidades de negócios, lhe impõe níveis mais elevados de responsabilidade, pois,
com essa decisão, fica apta para operar com segmentos da economia nos quais ainda não
tem experiência, o que deve ser acompanhado pelos necessários cuidados e salvaguardas
que toda atividade nova requer, principalmente, operações de crédito.

3. As metas patrimoniais e de Resultado, assim como as taxas praticadas pela UNIPRIME N
PR, são bem planejadas, corretamente definidas e acompanhadas mensalmente, através de
relatórios específicos. Ao mesmo tempo, são continuamente analisadas, revisadas e con-
feridas. Esse conjunto de cuidados tem proporcionado à Cooperativa uma saudável
evolução, acompanhada de elevados níveis de Liquidez e, ao mesmo tempo, Resultados
anuais compensadores.

4. De acordo com a Res. 4.434 do BACEN, a Cooperativa está inserida no modelo de
governança corporativa completo, sendo, portanto, uma Cooperativa Plena. Isso pressu-
põe a existência de uma estrutura administrativa integrada por um Conselho de Adminis-
tração e por uma Diretoria Executiva a ele subordinada. Nesse sentido, de acordo com seu
Estatuto Social, a UNIPRIME N PR opera com a seguinte estrutura administrativa (vide
Organograma Funcional na página 24/26 deste Relatório):

- Assembleia Geral (AG) - Órgão maior da Cooperativa. A AG é integrada por todos
os cooperados, cada um com direito a um voto;
- Conselho de Administração (CA) - Responsável pelo posicionamento estratégico
da Cooperativa. É formado por quatorze Conselheiros eleitos em AG para um
mandato de quatro anos, sendo um dos quais seu Presidente. O CA é assessorado
por três Comitês (Eleitoral, Consultivo e Ética) e pelas unidades de Ouvidoria/
Ilicitude e Auditoria.
- Conselho Fiscal (CF) - É constituído por três membros efetivos e três suplentes,
eleitos pela AGO com mandato de dois anos. Tem a responsabilidade de fiscalizar,
assídua e minuciosamente, todos os atos praticados pela Cooperativa. Reporta-se
diretamente à AG;
- Diretoria Executiva (DirEx) - Subordinada ao CA, é responsável por todo o proces-
so de gestão e de representação da entidade junto ao público interno e externo.
Trabalha com quatro membros em tempo integral, sendo um Diretor Financeiro,
onde está ligada a Gerência de Crédito, um Diretor Executivo, que comanda duas
Gerências (de RH/Desenvolvimento e Projetos e de Marketing), um Diretor Superin-
tendente, responsável por quatro Gerências (Comercial, Jurídica, Administrativo-
Financeira e de Agências) e um Diretor de Riscos e TI, encarregado de chefiar duas
Gerências (Controladoria/Compliance/Riscos/PLD  e de Tecnologia), todas com atri-
buições relacionadas claras e específicas.

5. Para efeito de responsabilidade criminal, os membros do CA, da DirEx e do CF equipa-
ram-se aos administradores das Sociedades Anônimas e são, civil e solidariamente, res-
ponsáveis pelas obrigações assumidas pela Cooperativa durante a sua gestão até o mon-
tante dos prejuízos causados a ela.

6. Os PAs, que funcionam como geradores de negócios, operam com um Gerente de Agên-
cia, com autonomia de negócios, e com uma equipe constituída por Gerentes Administra-
tivos, Gerentes de Negócios, Assistentes de Gerência, Caixas Executivos, Assistentes
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Administrativos e encarregados das áreas de limpeza e segurança. A quantidade e a quali-
ficação desses profissionais, evidentemente, varia de acordo com a importância, a localiza-
ção, o porte e o potencial de crescimento de cada PA.

7. Em decorrência dos graves efeitos causados pela Covid 19, seguindo determinação das
autoridades de saúde das localidades em que possui PAs, a UNIPRIME N PR, implantou
algumas providências com o objetivo de preservar a saúde de colaboradores e cooperados,
com destaque para os seguintes procedimentos: disponibilização de álcool em gel; inten-
sificação da higienização/limpeza; aumento de circulação de ar natural nos ambientes;
maior espaçamento entre postos de trabalho/cadeiras/caixas; redução no horário de aten-
dimento das agências; restrições no fluxo de pessoas e de profissionais da saúde com
jalecos e obrigatoriedade de uso de máscara para cooperados e visitantes.

8.     Ao mesmo tempo, também em decorrência da pandemia, especificamente, em relação aos
funcionários, além de nenhuma demissão ter ocorrido em função da Covid 19, foram
providenciadas as seguintes ações: implantação do sistema de home office para a maioria
dos colaboradores; afastamento dos grupos de risco; revezamento em agências/departa-
mentos para trabalho in loco; realização de reuniões por videoconferência; disponibilização
e obrigatoriedade de uso de máscaras ; restrição de visitas comerciais; suspensão de viagens
corporativas; afastamento de casos suspeitos, independente de atestado médico; divulga-
ção intensa de informativos com instruções de apoio ao home office e às medidas de higiene
e segurança.

9.     Além disso, durante esse período de crise, buscando amenizar possíveis dificuldades
financeiras de seus associados, a Cooperativa desenvolveu e adotou a seguinte estratégia:
prorrogação de prazos para pagamento de parcelas de financiamentos (PF ou PJ); repactu-
ação de dívidas; redução da taxa de juros para Cheque Especial e isenção da taxa por dez
dias; adequação da taxa de juros para o Crédito Imobiliário; lançamento de linhas de
crédito e produtos de investimentos; intensificação de atendimento não-presencial, via
telefone, e-mail e WhatsApp; disponibilização de novas funcionalidades, produtos e servi-
ços através do Internet Banking e APP Uniprime Mobile Banking; incentivo ao uso dos canais
digitais para transações financeiras e produção de artigos de educação financeira, com o
objetivo de auxiliar os cooperados, os colaboradores e a sociedade na tomada de decisões,
no que diz respeito ao planejamento de suas finanças face ao enfrentamento da crise

10.   A UNIPRIME N PR foi a primeira cooperativa a abrir uma conta de liquidação, passando,
assim, integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB. Com isso, desde 2009, opera
com número próprio de compensação (084), o que lhe permite realizar sua própria com-
pensação, assim como emitir talonário de cheques exclusivo. Para realizar essas tarefas a
Cooperativa conta com uma equipe de profissionais, que é responsável pelo sistema de
monitoramento e/ou liquidação de TEDs, compensação de cheques, compensação de
DOCs, liquidação de títulos de cobrança, operações compromissadas com o mercado,
redesconto junto ao BACEN e demais transações efetuadas pelo SPB em tempo real.
Consequentemente, todos os procedimentos relativos a essas atividades são amparados
por mecanismos de proteção/segurança adequados.

11. A UNIPRIME N PR foi também a primeira cooperativa de crédito do Brasil (2017) a
emitir seus próprios cartões (débito e crédito), sem a interveniência de um banco. Os
cartões disponibilizados - Black, Platinum, Gold e Standard - foram desenvolvidos para
proporcionar maior nível de segurança e praticidade aos associados, no Brasil e no exterior.
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grátis que permite o pagamento por aproximação do celular sobre a “maquininha”. Para
isso basta que um dos cartões Uniprime Mastercard seja cadastrado no Samsung Pay para
que essa ferramenta possa ser utilizada. Mais recentemente, em mai.21, a UNIPRIME N
PR, tornou-se a primeira cooperativa de crédito a se posicionar como arrecadadora de
tributos federais.

12. Desde o ano de 2017, com o objetivo de oferecer maior conforto e segurança às operações
de seus associados, a Cooperativa vem desenvolvendo e implantando importantes proje-
tos, com os seguintes destaques para: (i) lança uma funcionalidade que, além de permitir
pagamentos e transferências, possibilita aplicações/resgates em RDC através do APP
Uniprime Mobile Banking e Internet Banking; (ii) estabelece convênio que permite receber o
pagamento de faturas da TIM, via APP Uniprime Mobile Banking ou Internet Banking; (iii)
credencia-se como liquidante/custodiante junto à B3, assegurando o atendimento de
demandas de pessoas jurídicas (empresas de saúde/seguradoras) que, em face das exigên-
cias dos órgãos reguladores (ANS e SUSEP), podem realizar o registro de suas aplicações
financeiras em Reservas Técnicas na B3, e (iv) firma parceria com o Banco BNP Paribas e
inicia a distribuição do Fundo de Investimento UNP Renda Fixa, que permite às operado-
ras de planos de saúde cumprir as exigências da ANS no tocante a reservas técnicas.

13. Buscando fortalecer a personalização na relação mantida com seus associados, em anos
recentes a Cooperativa efetivou outras importantes ações, todas com intenso uso de
tecnologia. Os mais relevantes foram os seguintes:

- Canal Universo Uniprime - lançado em sua primeira edição no final de 2016, foi
aperfeiçoado e possibilitou o acesso por todos os cooperados, ou através do site da
UNIPRIME N PR ou de sua página no Facebook. Através desse canal, o associado
acompanha a evolução do dia-a-dia da Cooperativa, o lançamento de novos produ-
tos/serviços, suas iniciativas e seus Resultados;
- Website - sua finalidade é proporcionar ao usuário  uma navegação simples e in-
tuitiva. O menu foi atualizado e a área de Produtos/Serviços reformulada e abaste-
cida com informações mais detalhadas. Além disso, os acessos passaram a ser ar-
mazenados e analisados através da plataforma Google Analytics e
- Facebook Uniprime - presente em uma das principais redes sociais, a Cooperativa
realiza uma  ampla divulgação de suas ações, de campanhas publicitárias e de pro
dutos e serviços.

14. Atualmente, a área de atuação da UNIPRIME N PR se estende pelos Estados de São
Paulo e Paraná. Assim, em jun.21 a Cooperativa operava com 33 PAs e possuía 29.856
cooperados, que eram atendidos por 369 colaboradores. Desse total, uma parcela de 83%
possuía curso superior completo (dos quais um com mestrado e 96 com pós-graduação),
10% com superior em andamento e apenas 7% sem curso superior. Adicionalmente, em
jun.21, em função do programa de qualificação financeira, 230 de seus funcionários (62%)
possuíam certificados, sendo 164 (44%) o CPA10, 59 (16%) o CPA20, cinco o CEA e dois
o CFP, números que evidenciam o elevado grau de qualificação profissional dessa equipe.

15.  Acrescente-se que, para a formação/capacitação profissional de seu quadro de funcionários,
durante o ano de 2020, a Cooperativa disponibilizou 6.881 horas de treinamento, equiva-
lentes a 22 horas/ano/colaborador. Ofereceu também, oito bolsas de estudo para cursos
de graduação e pós-graduação e quatorze bolsas para língua estrangeira.
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16.   Levando-se em conta o tempo de casa, anotamos que 181 funcionários (49% do total)
tinham mais de cinco anos de trabalho na Cooperativa (24% com mais de dez anos e 25%
com mais cinco anos), 47 (13%) colaboradores tinham tempo de casa entre três e cinco
anos, 74 (20%) entre três e um ano e 67 (18%) funcionários com tempo inferior a um ano,
números que já não indicam baixa rotatividade. Considerando-se ainda o total de colabo-
radores, observou-se que (i) 57% era representado por mulheres e 43% por homens, e (ii)
3% tinha mais de 61 anos, 68% tinha entre 31 e 60 anos, 27% entre 18 e 30 anos e 2%
menos de dezoito anos.

17. Para sustentar sua estrutura de serviços, a UNIPRIME N PR tem se empenhado em
profissionalizar/aprimorar o corpo técnico funcional e, simultaneamente, contratar pro-
fissionais qualificados e com experiência no mercado para, em conjunto com a DirEx,
constituída basicamente por médicos, firmar competências e aprimorar sua prática finan-
ceira na condução dos negócios, modelo que tem tido como consequência o crescimento
de sua área de atuação e de seus Ativos, a conquista de conhecimentos, a geração de
resultados consistentes e o aumento do número de cooperados.

 18.    A UNIPRIME N PR disponibiliza os seguintes benefícios a seus funcionários:
Assistência Médica/Hospitalar - Extensiva a esposa/companheira e filhos menores de
dezoito anos, sem custos.
Assistência Odontológica - Possibilita o atendimento odontológico a todos os cola-
boradores da cooperativa, sem custo.
Seguro de Vida - Oferece uma proteção financeira mínima para os casos de morte
natural, morte por acidente, invalidez permanente total por doença e invalidez perma-
nente total ou parcial por acidente. Os cônjuges têm 50% de cobertura. O seguro não
é cobrado dos funcionários.
Anuênio - A cada ano trabalhado na Cooperativa o funcionário recebe um valor acres-
cido ao seu salário, que é reajustado anualmente.
Vale Transporte - Concedido a todos os colaboradores que utilizam transporte público
coletivo para o deslocamento casa/trabalho/casa, sem desconto em folha de pagamen-
to.
Ticket Alimentação / Refeição - Visa suprir a aquisição de alimentos e produtos de
higiene/limpeza, em rede de supermercados conveniada, por funcionários com jorna-
da de trabalho de oito horas/dia, com a possibilidade de dividir o valor total entre
produtos de alimentação e refeição.
Auxílio Creche - Atende funcionárias com filhos de até seis meses de vida.
Crédito Consignado - Oferece aos funcionários a opção de crédito consignado, caben-
do à Cooperativa o repasse do valor mensal, mediante desconto em folha de pagamen-
to. A margem consignável é limitada a 30% do salário, sendo elegíveis para este em-
préstimo os colaboradores efetivos com mais de seis meses de admissão.
Colaborador-Cooperado - O colaborador pode se tornar e se manter como cooperado
enquanto mantiver o vínculo com a Instituição, conforme disciplina o Estatuto Social.
Bolsa Auxílio-Educação - Válido para colaboradores com mais de um ano de serviços.
Pode ser concedido até o limite de 50% do valor da mensalidade.
Programa de Premiação por Metas - A Cooperativa valoriza o quadro funcional esti-
mulando a busca por resultados, pelo aperfeiçoamento dos processos internos e para
redução de despesas, o que resulta em premiações, que podem chegar a 225% da
remuneração mensal do colaborador.
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Programa de Reconhecimento CEA e CFP - Lançado em 2021, tem por
objetivo incentivar os funcionários da área comercial a conquistarem duas
importantes certificações no mercado financeiro: CEA (Certificação ANBI-
MA de Especialistas em Investimento) e CFP (Certified Financial Planner). Aos
colaboradores aprovados nesses exames a Cooperativa concede bonifica-
ção anual por dois anos, permitida a renovação da certificação e consequen-
te bonificação.

19. Como em anos anteriores, a Cooperativa continua promovendo as seguintes ações soci-
ais: Presente Maternidade, Dia das Mães, Dia da Mulher, Páscoa, Dia dos Pais, Dia do
Trabalho, Outubro Rosa, Mês Azul e Natal. Em paralelo, oferece em sua Sede espaço
físico, de livre acesso, que tem por finalidade aliviar a tensão dos colaboradores e aumentar
sua satisfação/produtividade. Essa área, denominada de “descompressão”, é destinada a
uma pausa para o descanso, pequenas reuniões e trabalho individual. A ideia é que, depois
de frequentá-la, os funcionários voltem ao trabalho com as energias renovadas. O local,
amplo, confortável e bem decorado, também é utilizado para o almoço, café e eventos de
confraternização.

20.  Para permitir que esse local continue sendo usado durante a pandemia, todas as medidas
de segurança estão sendo rigorosamente respeitadas. Neste espaço se realizam também os
já tradicionais almoços preparados pelo Dr. Alvaro Jabur, Presidente do Conselho de
Administração da Cooperativa, que faz questão de manter a tradição com a realização dos
encontros.

21. Durante os últimos doze meses, a área de Tecnologia da Informação (TI) da Cooperativa
agregou mais doze técnicos e passou a operar com uma equipe de 49 profissionais, sendo
um Gerente, nove na Área de Suporte, oito em Infraestrutura, doze em  Desenvolvimen-
to Java, onze em Desenvolvimento PB e oito em Análise de Negócios, o que inclui os
cinco respectivos Coordenadores.

22. Entre as principais atribuições da Área de TI destacam-se o planejamento, a coordenação,
a execução dos controles relativos aos serviços/sistemas de informática e o treinamento
dos funcionários da área, bem como o monitoramento, a manutenção e o bom funciona-
mento de sistemas e equipamentos de TI, em todas as dependências da Cooperativa. A
Área de TI também tem entre suas responsabilidades o desenvolvimento dos programas
necessários, a atuação na prevenção de fraudes internas/externas, a elaboração dos planos
de contingência e a recepção/expedição de arquivos para agentes internos/externos.

23. Em paralelo, a equipe de TI executa, permanentemente, atividades com o objetivo de
aprimorar o desempenho dos produtos e serviços da Cooperativa. Nessa linha, um dos
destaques foi o desenvolvimento do aplicativo para smartphones, denominado “Uniprime
Mobile Banking”, disponibilizado na Apple Store e no Google Play, que permite aos coopera-
dos realizar consultas, obter extratos, fazer transferências e efetivar o pagamento de contas
via celular com agilidade e segurança, posicionando a UNIPRIME N PR, em termos de
soluções tecnológicas, em nível equivalente ao de seus concorrentes.

24. O sistema utilizado para rodar a folha de pagamentos foi adquirido da Senior Sistemas,
empresa especializada nesse segmento, e o de contabilidade desenvolvido internamente.
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O site institucional informativo (www.uniprimebr.com.br) é exposto na Internet para consulta
pública e o Internet Banking disponibiliza consultas, pagamentos e uma série de serviços
online via site institucional. Outros softwares utilizados são os dispositivos móveis Mobile

Banking, o Portal UniprimeCard Portador, o UniprimeCard App, a Intranet (workflow de
crédito) e o Portal Emissor (de acesso interno).

25. O ambiente ocupado pela equipe de TI fica localizado no 3º andar do prédio da sede da
Cooperativa. Em função das obras realizadas no 1º e 3º andares do edifício, o espaço foi
ampliado e totalmente redesenhado, o que resultou em um novo layout, onde as áreas
disponíveis foram divididas por setores, o que proporcionou maior conforto à equipe.

 26. Nesse processo, foi resolvido transferir tanto o site principal, quanto o site de contingência
para a COPEL, em Curitiba, que possui uma infraestrutura completa para armazenar
equipamentos de TI. Assim, localizados distantes cerca de oito quilômetros um do outro
e com capacidades similares, tanto o site principal quanto o back up site, passaram a ser
abrigados em instalações adequadas e protegidos pelos rígidos procedimentos de segu-
rança adotados pela COPEL, tais como, fontes alternativas de energia, redundância, gera-
dores e no-breaks, liberação de visitas por biometria e permitida somente a pessoas autori-
zadas, climatização, sensor de calor/fumaça/presença, etc..

27. Além de gerenciar os 414 desktop/notebooks (Dell - Windows 7/8/10 PRO) disponibiliza-
dos aos funcionários da Cooperativa, a área de TI trabalha, entre outros, com os seguintes
equipamentos: 2 IBM System Flex com 6 Nodes (Servidores Físicos) - 4 VMWare vCloud
Suíte + 1 Microsoft SQL Server + 1 Spare (reserva); 2 IBM V7000 Storwise (Storage) com
50TB líquido cada; 2 EMC VMAX 250F All Flash (Storage) com 50TB líquido cada; 23
Servidores DELL - Windows Server 2012/2016 e1 Tape Library ML6010 com 2 drives
LTO4 capacidade para 36 fitas.

28. Em função de operar em uma grande área de abrangência geográfica, atenta às necessida-
des derivadas de seu  crescimento e às exigências regulamentares do BACEN, a UNIPRI-
ME N PR tem dedicado especial atenção à sua Gerência de Controladoria, Compliance,
Riscos e PLD, aprimorado suas atividades e, ao mesmo tempo, buscado sustentar sua
evolução de forma ordenada, equilibrada e segura. Ligada à Diretoria de Riscos e TI, recém
constituída, essa equipe é responsável pelas atividades de gerenciamento e análise dos
riscos envolvidos em todos os processos/operações da Cooperativa. Também fazem
parte de suas atribuições o monitoramento e a gestão dos riscos Operacional, de Mercado,
de Crédito e de Liquidez, bem como a condução das normas inerentes ao "Crime de
Lavagem e Ocultação de Bens, Direitos e Valores”. Incluindo o Gerente, a Área conta com
nove técnicos.

29. Além do Estatuto Social, que norteia toda sua vida, a UNIPRIME N PR opera sob o
amparo de uma grande multiplicidade de manuais, documentos, políticas e relatórios.
Esses normativos internos são disponibilizados a todos os funcionários na Intranet, o
que possibilita, além da necessária agilidade na comunicação/consulta, a padronização de
todos os processos internos. Dentre os principais documentos adotados pela Cooperati-
va, destacam-se o Livro de Instruções e Procedimentos - LIP, que é atualizado via docu-
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 info@argusrating.com mentos internos e o Regimento Interno, que normatiza as regras para admissão, demis-
são, eliminação de associados, estrutura organizacional, Conselho de Administração, Di-
retoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê de Crédito, Quadro Funcional, Assembleia
Geral, Organização do Quadro Social, Dependências, Capital Social, Administração dos
Recursos, Disciplinamento Operacional, Controles Internos, Sigilo das Informações, For-
mação e Utilização do FATES, Remuneração dos Órgãos Sociais, Destinação do Resulta-
do, Atos Normativos e Administrativos, Disciplinamento Interno, Manuais Operacio-
nais e Normativos Internos não Codificados.

30. A Cooperativa possui uma Auditoria Interna, corretamente ligada ao CA, que funciona
com dois colaboradores/auditores, responsável pela fiscalização dos PAs e das áreas de
suporte. Esse processo se efetiva através de visitas periódicas a essas unidades (ao menos
duas vezes por ano), que têm o objetivo de constatar, apurar e apurar possíveis irregulari-
dades nos serviços/operações realizados. Em paralelo, além de ser auditada regularmente
pelos inspetores do BACEN, a UNIPRIME N PR trabalha com duas empresas de audi-
toria externa: a Uniprime Central e a Bauer Auditores Associado, que em atenção à Circ.
3.799/16 do BACEN, realiza os serviços de “auditoria cooperativa".

31.  A UNIPRIME N PR trabalha também com uma Unidade de Ouvidoria/Ilicitude (Res.
4.433 de jul.15 do BACEN), encarregada de monitorar e esclarecer dúvidas, reclamações e
sugestões de associados e do público em geral. Nesse sentido, disponibiliza um canal para
comunicação de indícios de ilicitude relacionados a suas atividades (Res. 4.567 de abr.17 do
BACEN). Semestralmente são elaborados relatórios que analisam os comunicados e,
quando pertinentes, recomendam-se os procedimentos de correção/melhoria dos proces-
sos. Essa Unidade também é diretamente ligada ao CA.

32.   Em sua estrutura de Governança, a UNIPRIME N PR possui ainda o Comitê Consultivo,
cuja finalidade é assessorar o CA, buscando proteger e valorizar o patrimônio da Coope-
rativa, e, ao mesmo tempo, otimizar seus resultados, em conformidade com as leis, a ética
e os controles internos.  O Comitê é composto pelo Presidente do CA, pelos Diretores e
por até mais cinco membros efetivos.

33. O Código de Ética, um dos mais importantes manuais da UNIPRIME N PR, aborda
princípios, valores e normas de conduta profissional que norteiam as relações de colabo-
radores e dirigentes, bem como o papel socioeconômico da Instituição. Esse documento,
lido e assinado pelos funcionários no ato de sua admissão, define o que se considera ético
nas relações da Cooperativa, as quais devem ser pautadas na integridade pessoal, na trans-
parência de suas ações e na honestidade dos interesses que compartilha com os associados.
Para a implementação do Código de Ética foi constituído o Comitê de Ética, que é
integrado por três membros, nomeados pelo CA, com mandato de dois anos, sendo um
representante da DirEx, um do CA, ou indicado por ele, e um do quadro de colaborado-
res, devendo ser presidido pelo representante da DirEx.

34. A Política de Crédito adotada pela UNIPRIME N PR tem por objetivo normatizar os
parâmetros utilizados na decisão de crédito, orientar a tomada de decisão e mensurar os
riscos envolvidos em cada operação. Nesse sentido, a Política de Crédito é específica, tendo
suas regras devidamente descritas no Livro de Instruções e Procedimentos - LIP, docu-
mento que, como já mencionado, contém o marco normativo da Cooperativa, o que
inclui, entre outros, os processos que regulam cadastro, comitês, alçadas, garantias, classifi-
cações de risco, critérios gerais para avaliação/concessão do crédito, propostas, contratos,
operações, produtos de crédito, renovações e regras de cobrança.
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35. Desde 2012, com o objetivo de aprimorar e dinamizar o processo de análise de crédito, a
Cooperativa utiliza um software, desenvolvido internamente, denominado "Workflow". A
partir daquele ano, passou a trabalhar com decisões de crédito automáticas, desde que
enquadradas nos critérios previamente definidos pela Diretoria e pela Área de Crédito.
Esse processo eliminou a necessidade de imprimir as Propostas, pois, além de pareceres/
votos, o histórico de cada operação passou a ser armazenado na intranet. O Sistema
possibilita a validação prévia das Propostas de Crédito, verificando, entre outras informa-
ções, pendências no SERASA, atualização cadastral e conta Capital. Permite ainda uma
detalhada análise das informações da Proposta, bem como o registro eletrônico das deci-
sões de cada Comitê.

36. Propostas de Crédito que eventualmente não se enquadrem nos critérios do Sistema
(Workflow) são recusadas e encaminhadas para análise tradicional na Área de Crédito. As
demais Propostas seguem para decisão nas alçadas mencionadas nos manuais internos,
onde são avaliadas, sequencialmente, pelos diferentes níveis de Comitê. O fluxo de apro-
vação da proposta de crédito ocorre conforme as alçadas descritas, ou seja, cumpridos os
critérios do Workflow, as operações podem ser aprovadas até os valores máximos defini-
dos para cada alçada. Nesse sentido, o fluxo adotado determina que, quando os valores
extrapolam uma alçada, a proposta segue para o Comitê seguinte, que possui alçada
imediatamente superior, e assim sucessivamente, metodologia que adota, conservadora-
mente, a cautela que a atividade exige.

37. Assim, cumpridos os critérios do Workflow, as operações são aprovadas em Comitê até os
valores relativos às suas respectivas alçadas, equivalentes aos saldos devedores somados à
proposta sob análise. É importante reprisar que todas as propostas encaminhadas para
análise/decisão, são, necessária e previamente, analisadas por todos os comitês com níveis
de alçada inferior. Na sequência, relacionamos os quatro níveis de   Comitê instituídos pela
Cooperativa, bem como seus respectivos integrantes:

Comitê de Agência - Gerente Geral e Gerente de Negócios,
Comitê Operacional - Gerente Operacional e Analista de Crédito,
Comitê de Diretoria - Diretores
Comitê do Conselho de Administração - Presidente do CA e Conselheiros

38. Vale destacar que, (i) no Comitê de Diretoria, apenas um voto negativo basta para que a
operação proposta seja rejeitada, (ii) dentro do sistema de crédito do “Workflow”, é
necessário apenas um voto do Comitê de Diretoria para que operações com valores infe-
riores a R$ 1 milhão sejam aprovadas, (iii) o risco máximo por cooperado, permitido para
as operações de crédito da Cooperativa , de acordo com a legislação vigente, voltou a ser de
20% do seu Patrimônio Líquido, equivalente em jun.21 a R$ 121 milhões, o que Argus
considera elevado, (iv) todas as operações aprovadas (inclusive as renovações, financia-
mentos e rotativos de descontos) que, somadas, envolvam valores superiores a R$ 500
mil, antes de sua liberação em conta corrente, são submetidas a uma rigorosa análise da
equipe de Compliance, o que também limita e reduz o risco de grande parte dessas opera-
ções, procedimento que tende a qualificar e proteger a carteira de crédito da Cooperativa.
Apesar desses cuidados, face à constante ampliação de sua área de atuação, o que envolve
novos clientes, praças e setores de atividade, é importante que a Cooperativa fortaleça
permanentemente sua Área de Crédito - via treinamento - e incentive a realização de visitas
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técnicas às empresas avaliadas, o que, certamente, tende a proporcionar maior suporte à
análise, ao parecer e, consequentemente, à operação.

36. A propósito, a equipe de crédito é integrada por sete profissionais (um Gerente e seis
Analistas) e diretamente ligada ao Diretor Financeiro. A Área de Crédito, cujas atividades
exigem privacidade/espaço reservado para o Gerente e seu staff de analistas, ocupava um
ambiente comum a outros setores da Cooperativa, o que, além de prejudicar a concentra-
ção no trabalho, fragilizava a necessária preservação de informações sigilosas. Para eliminar
esses inconvenientes, com as obras realizadas no 1o andar, a Área de Crédito passou a ter
uma sala isolada, apartada das demais unidades da Cooperativa.

37. O 23o Planejamento Estratégico, um importante evento no calendário da UNIPRIME N
PR, por conta da Covid-19, foi realizado no período outubro/dezembro de 2020. Assim,
em função da pandemia, todas as reuniões foram realizadas através de videoconferências.
Nesse processo, a equipe de trabalho foi constituída por Conselheiros de Administração,
Diretoria Executiva, Gerentes de Agências e Plataformas, Gerentes de Suporte Operacio-
nal, Corretora de Seguros e colaboradores da Cooperativa, contando ainda com o apoio de
assessoria técnica.

38. Durante o encontro, após analisadas as realizações referentes ao Planejamento Estratégico
anterior, discutido o panorama externo macroeconômico e debatidos/avaliados os cená-
rios e as perspectivas conjunturais, foram determinadas as Diretrizes Estratégicas da Co-
operativa, definido seu Posicionamento Estratégico, estabelecido o Diagnóstico Organi-
zacional e projetadas as Perspectivas e os Indicadores Estratégicos. Assim, foram estabe-
lecidos os objetivos para o exercício de 2021, cujos principais destaques, resumidamente,
são os seguintes:

- Elevar os depósitos em 20%;
- Aumentar o Capital Social em 10%;
- Atingir o volume de R$ 3,8 bilhões em recursos administrados;
- Gerar um Resultado superior a R$ 100 milhões;
- Incrementar as Operações de Crédito em 21%;

39. Em 2019, durante a visita realizada pelos analistas da Argus à Sede da Cooperativa em
Londrina, foi constatado um bom relacionamento entre associados, colaboradores e dire-
tores. Observou-se que a diretoria é dedicada, presente nas decisões do dia a dia e em cada
um dos municípios atendidos pela UNIPRIME N PR, característica determinante para
manter o público interno e externo sempre motivado, bem informado e esclarecido sobre
seu dia-a-dia e perspectivas.

40.  A UNIPRIME N PR busca maximizar Rentabilidade e Liquidez através de aplicações de
recursos na Central Uniprime e em Fundos de Investimento, alguns dos quais exclusivos.
Para adquirir maior experiência nessa atividade, reduzir custos e amenizar riscos, a Coope-
rativa decidiu transferir a gestão desses Fundos para os bancos PNB Paribas, Itaú, do
Brasil, Bradesco e CSHG. Em paralelo, mantém as aplicações na centralização financeira da
Central, que também trabalha com esses bancos.

41. Tradicionalmente, a UNIPRIME N PR provê seus PAs de estrutura arquitetônica agradá-
vel, segura, confortável e adequada para oferecer ao associado - um público de alta renda e
por isso mesmo exigente e cortejado por outras instituições financeiras - um atendimento
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diferenciado, personalizado e de alta qualidade, atributos que esse tipo de cliente aprecia e
valoriza. Durante a visita de due diligence, realizada em 2019, além da Sede, a Argus visitou
os PAs Curitiba Batel e Curitiba Juvevê, quando foi constatado que essas instalações
seguem o padrão arquitetônico adotado pela Cooperativa em termos de conforto, seguran-
ça e beleza, além de serem bem equipadas e adequadamente localizadas.

42. A Cooperativa é integrante do Sistema Financeiro Nacional e, como tal, compartilha esse
mercado com outras instituições financeiras: bancos e demais cooperativas de crédito. Nes-
se sentido, além das singulares ligadas aos Sistemas Sicoob, Sicredi e Unicred, os bancos,
mais precisamente, Itaú - Personnalité, Bradesco - Prime, Santander - Vangogh/Select,
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal são as instituições financeiras com unidades
localizadas na área de atuação da UNIPRIME N PR identificadas como as que lhe fazem
concorrência mais sensível.

IV. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

1. Conforme pode ser observado na Tabela 01, no período de dez anos, compreendido
entre jun.11 a jun.21, as principais contas administradas pela UNIPRIME N PR, a exceção
do Patrimônio Líquido, registraram uma evolução média anual superior a 20%, com
destaque para os Depósitos Totais, que
cresceram em média, 24,5% ao ano. No
encerramento do primeiro semestre de
2021, o Ativo Total da Cooperativa atin-
giu a cifra de R$ 3.521 milhões, regis-
trando evolução anual de 23%, a Liqui-
dez cresceu para R$ 1.738 milhões
(+10,4%), as Operações de Crédito evo-
luíram para R$ 1.711 milhões (+38,8%), os Depósitos somaram R$ 2.623 milhões e o
Patrimônio Líquido R$ 605 milhões (+17,1%). Vale observar que essa boa performance
foi obtida em um período ainda marcado por todas as consequências negativas decorren-
tes da Covid19.

2.     Nesse contexto, destacam-se duas importantes ações da Cooperativa: o forte incremento
das Operações de Crédito, que entre jun.20 e jun.21, anotaram uma evolução de 38,8% e,
em contrapartida, o pequeno crescimento da Liquidez (+10,4% no mesmo período),
movimentos decorrentes da baixa remuneração obtida com os recursos direcionados para
Liquidez. Assim, buscando rentabilizar suas operações, a Cooperativa, acertadamente,
incrementou suas Operações de Crédito, que atingiram em jun.21 o patamar de R$ 1.711
milhões. Apesar dessa estratégia, a Liquidez da UNIPRIME N PR, no valor de R$ 1.738
milhões em jun.21, permanece bastante fortalecida, representando a relevante parcela de
49,4% de todos os seus Ativos administrados.

3. Considerando-se o comportamento histórico dos principais itens do Balanço Patrimonial
durante os últimos dez anos (jun.11 e jun.21), podemos observar que a Cooperativa
obteve, também no longo prazo, uma evolução bastante consistente. No Gráfico 01,
mostrado na página seguinte, podemos verificar com mais clareza que, já a partir de
jun.19, as Operações de Crédito dão início a um crescimento mais acelerado, enquanto a
Liquidez, embora também evoluindo, passa a registrar um crescimento mais moderado.

TABELA 01 - EVOLUÇÃO HISTÓRICA

I  T  E  M JUN.11/JUN.21 JUN.20/JUN.21

LIQUIDEZ 21,8% a.a. 10,4% a.a.
OPs. de CRÉDITO 21,2% a.a. 38,8% a.a.
ATIVO TOTAL 21,4% a.a. 23,0%a.a.
DEPÓSITO TOTAL 24,5% a.a. 19,1% a.a.
PATRIMÔNIO LIQ. 11,5% a.a. 17,1% a.a.
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4. Quando analisamos a relação “Liquidez/Ativo Total”, Gráfico 02, podemos verificar que,
até meados do segundo semestre de 2016 a relação oscilava entre 50% e 60%, cresceu até
um ponto máximo (67%) em out.18 e, face à decisão de preferenciar Operações de Crédi-
to, reverteu a tendência de alta e, progressivamente, recuou para 62% em jun.19 e 55% em
jun.20, fechando jun.21 em 49%, patamar, como já mencionado, ainda bastante conserva-
dor, que indica um confortável percentual de recursos prontamente disponíveis  para
saldar eventuais compromissos. Destaque-se mais uma vez que durante todo o período
analisado, o indicador manteve-se elevado (desde jun.11 acima de 48%), evidenciando o
comportamento bastante conservador adotado pela Cooperativa.

5.     Quando consideramos os critérios adotados
pela da Res. 2.682, verificamos que uma parce-
la de 93,1% da carteira  de crédito estava classi-
ficada nos três melhores níveis (sendo zero no
nível AA, 60,9% no A e 32,2% no B), 3,3%
permanecia no nível C, 1,5%, distribuído nos
demais níveis (D, E, F, G e H) e 2,1% relacio-
nado no grupo de operações em atraso. O Grá-
fico 03 ao lado ilustra essa boa composição.

6.    Também em relação às Operações de Crédito, anotamos que a participação do maior
tomador era equivalente a apenas 1,45% da carteira, a do segundo maior 1,10%, a do
terceiro 1,09%, a do quarto 1,02% e a do quinto 1,00%, o que somava um total de 5,66%
(contra  5,49% em jun.20 e 4,9% em jun.19). Na sequência, anotamos que os dez maiores
detinham 10,0% (9,7% e 8,2%) e os vinte maiores 16,2% (16,2% e 12,8%), cabendo a
todos os demais a parcela restante, de 83,8%, a mesma observada em jun.20 (contra
87,2% em jun.19). Assim, embora o nível de concentração seja levemente crescente, o que
ocorre em função de uma natural busca por rentabilidade, os valores envolvidos, com-
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parativamente ao valor da carteira de crédito, indicam ainda um grau de concentração
bastante confortável. Verificou-se também que o somatório de todas as operações em
atraso correspondia a uma parcela de apenas 2,1% da carteira total, percentual muito
inferior aos níveis praticados pela maioria das instituições financeiras nacionais.

7. Como natural consequência de uma carteira de crédito bem estruturada, durante os últi-
mos dez anos (jun.11 a jun.21), o Índice de Qualidade da Carteira - IQC caminhou em
patamares elevados, apenas ligeira-
mente inferiores aos expressos pelo
IQC Padrão (equivalente a 8,5).
Mais recentemente, a partir de jul.18,
observou-se que o IQC se manteve
acima de 8 pontos, tendo encerrado
o 1o.sem.19 em 8,19 e o 1°.sem.20
em 8,29. Em 30.jun.21, apesar de
todas as incertezas que caracteriza-
ram o período, o IQC apurado foi de 8,17, o que confirma a elevada qualidade da carteira
de crédito da Cooperativa. O Gráfico 04 evidencia esse desempenho.

8. Em relação às operações contabilizadas em Write off, Gráfico 05, verificamos um forte
aumento a partir de jun.12, quando a curva alterou sua tendência, evoluiu até dez.17,
atingindo R$ 44,6 milhões e, na sequência, cresceu para R$ 54,8 milhões (jun.19), encerran-
do o 1o.sem.20 em R$ 57,5 milhões e o 1o.sem.21 em R$ 63,6 milhões . Sob outra visão,
quando relacionamos as operações
escrituradas em Write off  às Opera-
ções de Crédito, Gráfico 06, verifica-
mos que a partir de jun.12 a relação
muda de patamar, cresce rapidamen-
te de 2% para 5,5% (out.12), retro-
cede para 4%, mas volta e passa a
oscilar em torno de 5% até out.14.
Recua e desce ao nível de 3,8% em
dez.15. A partir daí traça nova tendência de alta até alcançar um ponto máximo de 7,8% em
out.18, quando volta a retroceder, encerrando o 1o.sem.20 em 5,0% e o 1o.sem.21 em
4,0%. A curva indica que até out.18 as operações em Write off  evoluíram mais rapidamen-
te do que as Operações de Crédito,
sendo por isso ascendente. A partir
daí, observa-se uma reversão de ten-
dência, que, no entanto, é, em parte,
causada pelo aumento das Operações
de Crédito, pois, como já vimos (Grá-
fico 05) as operações em Write off

também permanecem crescentes. As-
sim, apesar do reduzido valor envol-
vido nas operações em Write off, vol-
tamos a alertar que sua evolução deve ser acompanhada com atenção. Observe-se que, no
período compreendido entre jun.11 e jun.21, o crescimento dessas operações alcançou a
taxa anual média de 33,8%, contra os 21,2% das Operações de Crédito (Tabela 01).

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

JUN
.11

JUN
.12

JUN
.13

JUN
.14

JUN
.15

JUN
.16

JUN
.17

JUN
.18

JUN
.19

JUN
.20

JUN
.21

OPERAÇÕES EM WRTTE OFF - R$ MILHÕES - GRÁFICO 05

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

JUN.
11

JUN.
12

JUN.
13

JUN.
14

JUN.
15

JUN.
16

JUN.
17

JUN.
18

JUN.
19

JUN.
20

JUN.
21

OPERAÇÕES EM WRITE OFF / OPERAÇÕES DE CRÉDITO - % 
GRÁFICO 06

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

JUN
.11

JUN
.12

JUN
.13

JUN
.14

JUN
.15

JUN
.16

JUN
.17

JUN
.18

JUN
.19

JUN
.20

JUN
.21

ÍNDICE DA QUALIDADE DA CARTEIRA DE CRÉDITO - IQC 
GRÁFICO 04

IQC IQC PADRÃO



A3

RELATÓRIO DE REVISÃO

COMITÊ ORIGINAL: 01.JUN.07
COMITÊ DE REVISÃO:

19.OUT.21
VÁLIDO ATÉ: 19.OUT.22

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. A outra parte é oriunda

da avaliação de um comitê de

rating, que define a classificação.

Analistas
   Relator:

    Julio Flavio Souza Lima

    julio@argusrating.com

   Revisor:

    Paulo Frazão

    frazao@argusrating.com

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

RELATÓRIO DE RATING CORPORATIVO
 UNIPRIME  NORTE  DO  PARANÁ

COOPERATIVA  DE  CRÉDITO  LTDA.
UNIPRIME N PR

16/26

© 2021 por Argus Classificadora de Risco de Crédito Ltda.
Todos os direitos reservados conforme Lei 9.610/98.

Número desta análise: 13 (26COOP36UNIPRIMOUT21REV13A3)

Esta classificação está sujeita a

alterações, independente da

validade do Relatório. Para

certificar-se da classificação

vigente, consulte

www.lfrating.com/ratings-

realizados.

Rua da Quitanda, 86, sala 201

Ed. Galeria Sul América

Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55) 21 2551-6754

www.lfrating.com

 info@argusrating.com
9. Da mesma forma do que ocor-

re com a maior parte das coo-
perativas de crédito, a UNI-
PRIME N PR conta com duas
principais fontes de recursos
operacionais: Depósitos e Pa-
trimônio Líquido, ambas sus-
tentadas integralmente por re-
cursos de cooperados. Assim,
como consequência da confi-
ança que os associados confe-
rem à Cooperativa, em jun.21
seus Depósitos Totais (à Vis-
ta e RDC) elevavam-se a R$
2.644 milhões, equivalentes a
75% do seu Passivo, posicionando-se como sua mais importante fonte de recursos. Por
outro lado, enquanto os recursos próprios, representados pelo Patrimônio Líquido de R$
605 milhões, outra prova da confiança dos cooperados, contribuíam com 17%, Outros
Exigíveis representavam apenas 8% do Passivo (Gráfico 07). Em relação ao cronograma
de vencimentos dos Depósitos a Prazo, foi observado um escalonamento bastante favo-
rável à Cooperativa, onde apenas 1% vencia em até noventa dias, 2,7% vencia entre noven-
ta e 360 dias, 1% entre 360 e 720 dias e a maior parte, 95,3%, tinha vencimentos programa-
dos para ocorrerem em prazos superiores a 360 dias.

10.   Durante o 1o.sem.21, a UNIPRIME N PR, ainda operando sob os efeitos da Covid 19, da
baixa taxa de juros e de todas as consequências daí decorrentes, gerou Receitas Operacio-
nais equivalentes a R$ 146,4 milhões, valor 5,5% superior ao apurado em igual período de
2020. Nesses primeiros seis meses de 2021, a Cooperativa reduziu suas Despesas de
Captação (-10%), manteve em níveis moderados a Provisão para Créditos em Liquidação
(7% das Receitas Operacionais contra 6,3% em jun.20) e trabalhou com Despesas Admi-
nistrativas de R$ 51,2 milhões também sob controle (mas 7,7% superiores às registradas
em jun.20). Com isso, as Sobras Líquidas apuradas em jun.21evoluíram para R$ 45,2
milhões o que resultou em um aumento de 72% quando comparadas às Sobras Líquidas
contabilizadas em jun.20 (R$ 26,3 milhões).

11. Retroagindo no tempo, anotamos que durante o exercício de 2020 a Cooperativa gerou
um volume de Receitas Operacionais equivalente a R$ 270,3 milhões, 12,3% inferiores às
Receitas Operacionais apuradas em 2019. No período, a Cooperativa reduziu suas Despe-
sas de Captação (de R$ 91,8 milhões para R$ 51,6 milhões), operou com Provisões para
CRELI crescentes(R$ 14,4 milhões para R$ 35,3 milhões) e Despesas Administrativas
estáveis, encerrando o exercício com Sobras Líquidas de R$ 52 milhões (39% inferiores às
apuradas em 2019, de R$ 85,5 milhões). Ainda assim, a Cooperativa registrou no exercício
encerrado em dez.20 Margem Líquida de 19,2% e Rentabilidade anualizada de 9,7%.

12. Considerando-se o longo prazo, verificamos que, no período de dez anos compreendido
entre dez.10 e dez.20, mesmo convivendo durante o ano de 2020 com os todas as conse-
quências negativas da pandemia causada pela Covid 19, a Cooperativa obteve uma perfor-
mance bastante satisfatória. As Receitas Operacionais evoluíram de R$ 67,8 milhões para
R$ 270,3 milhões, registrando crescimento médio de 14,8% a.a.. No mesmo período, as
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Sobras Líquidas, partindo de R$ 29,0 milhões, atingiram R$ 52,0 milhões, revelando
aumento médio de 6% a.a. (Gráfico 08).

13.   Depois de variar entre 70% e 80% até 2014, o Índice de Basileia recuou verticalmente para
13% (jan.15), consequência de uma alteração promovida no cálculo do Indicador, que era
realizado pela Central, de forma manual, com auxílio de planilhas, passando então, a partir
de 2015, a ser elaborado por equipe própria da UNIPRIME N PR, que passou a utilizar
um aplicativo específico para essa finalidade. Durante os meses seguintes, até ago.16, o
Índice oscilou entre 20% e 30%, daí
evoluiu para um nível entre 30% e
40%, onde se manteve até fev.19 e,
posteriormente, decresceu para um
patamar em torno de 22%, encerran-
do o 1o.sem.20 em 22,5% e o
1o.sem.21 em 20%, conforme mos-
trado no Gráfico 09. Levando-se em
conta o nível mínimo estipulado
pelo BACEN, de 11%, consideramos
que o atual Índice de Basileia ainda é
bastante conservador, indicando que a Cooperativa continua dispondo de muito espaço
para ampliar sua carteira de crédito e, em alternativa a suas aplicações em Liquidez, buscar
níveis de Rentabilidade mais elevados/compensadores.

V. ANÁLISE OBJETIVA DA NOTA DE RATING

A nota de rating atribuída à UNIPRIME N PR neste Relatório reflete a avaliação de Argus
baseada nas informações recebidas/conhecidas e percebidas durante a última visita de due

diligence, realizada durante o mês de nov.19, com a presença dos seus principais executivos.
O crescimento da Cooperativa, a forma com que seus negócios vêm sendo encaminhados,
assim como seus Resultados e os níveis de controle e tecnologia utilizados, seguem
refletindo-se positivamente em seus indicadores de risco. Dentre os 41 itens submetidos
à análise, uma parcela de 53,6% ficou no intervalo das duas melhores notas e 42% atingiu
a nota máxima.

LIQUIDEZ - Em jun.21, mais uma vez, esse indicador registrou a maior pontuação
entre os itens avaliados. Assim, frente a jun.20, mesmo registrando um pequeno recuo
em sua pontuação, contribuiu com 17,6% da nota final (18,8% em jun.20). Como já
mencionado, em jun.21 a Cooperativa direcionava à sua Liquidez o montante de R$ 1.738
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milhões, equivalentes a 49% dos seus Ativos, a 66% de seus Depósitos Totais e 1,6%
superiores a suas Operações de Crédito, posicionamento que evidencia o elevado grau de
segurança praticado pela sua direção, o que significa uma forte garantia oferecida aos
associados. Vale  lembrar que, embora a elevada Liquidez praticada pela UNIPRIME N PR
proporcione maior segurança aos cooperados, quando comparada às Operações de Crédi-
to, oferece um menor retorno financeiro, circunstância que, em função das baixas taxas de
juros praticadas no mercado financeiro, vem sendo, progressivamente alterada (observar
a evolução da Liquidez e das Operações de Crédito durante o período jun.20/jun.21). A
busca pelo balanceamento ideal entre essas aplicações (Operações de Crédito versus Títu-
los de Renda Fixa) se constitui em mais um desafio a ser enfrentado pela Instituição
durante os próximos anos.

GERÊNCIA - Em jun.21, constatou-se mais uma vez o elevado nível de qualificação do
quadro de funcionários da Cooperativa. Nesse fundamento foi observado que, de um
total de 369 colaboradores, 83% possui curso superior completo, 10% tem curso superior
em andamento e apenas 7% não tem curso superior. Em paralelo, uma parcela de 71% da
equipe possui certificação no CPA 10, 26% no CPA 20, cinco no CEA e dois no CFP,
composição que ratifica o elevado grau de qualificação profissional desse stafe. Além disso,
todos os membros integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da
Diretoria têm formação superior e experiência em administração. Em função desses atri-
butos, esse indicador ficou posicionado na segunda colocação, com participação equiva-
lente a 14,2% da nota final.

CONTROLES - Esse item leva em conta a estrutura de auditoria adotada pela Coopera-
tiva, que atualmente é exercida, simultaneamente, (i) pela Bauer Auditores Associados,
uma tradicional empresa do setor que é responsável pela “auditoria cooperativista” e
também pela auditoria independente das demonstrações financeiras, (ii) pela Uniprime
Central, encarregada pela auditoria interna semestral, que examina a integridade, adequa-
ção e eficácia dos controles internos e das informações contábeis, fiscais, financeiras e
operacionais da Cooperativa, (iii) pelos auditores do BACEN, (iv) por uma equipe pró-
pria de auditores e ainda (v) pelo seu Conselho Fiscal. O constante aprimoramento da área
de Controles Internos da Cooperativa e a qualidade de seus sistemas de acompanhamen-
to dos Riscos Operacional/Crédito/Mercado/Liquidez, com detalhados controles de
VaR e Basileia, também se configuram como importantes destaques. Assim, esse grupo
de indicadores obteve a terceira maior posição, contribuindo com 13,2% da nota final.

CONJUNTURA - Apesar dos efeitos adversos causados pela pandemia da Covid 19 na
economia nacional, nessa avaliação, esse indicador representou 12,6% da nota final, fican-
do na quarta melhor posição. As cooperativas de crédito historicamente ligadas a profissi-
onais da área médica e atividades afins (médicos, hospitais, clínicas, casas de saúde, centros
médicos, etc.) operam em um segmento de atividades que, tradicionalmente, possui
maior grau de resistência a grandes mudanças na conjuntura. Ao mesmo tempo, normal-
mente, são associados com elevado nível de renda, patrimônio consolidado e por isso,
propensos a serem mais aplicadores do que tomadores. No entanto, conforme é permiti-
do pelo Estatuto Social, mesmo que lenta e cautelosamente, a UNIPRIME N PR vem,
progressivamente, ingressando em segmentos e regiões que não se caracterizam como
seus tradicionais nichos de atuação. Nessa busca, necessária na tarefa de ampliar sua carteira
de crédito, eventualmente, a Cooperativa vai relacionar-se com alguns clientes/coopera-
dos com características muito específicas, o que envolve, além de uma cautelosa avaliação,
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 info@argusrating.com redobrados cuidados na análise, valores moderados e garantias adequadas. Cabe lembrar
que, em épocas de baixo crescimento econômico, alguns segmentos de atividade são mais
negativamente impactados e, com isso, o comportamento defensivo de alguns associa-
dos pode elevar inesperadamente o risco incorrido pela Cooperativa.

RESULTADOS - Não obstante ter se caracterizado como um semestre repleto de adver-
sidades, a Cooperativa gerou durante os seis primeiros meses de 2021 um total de Sobras
equivalente a R$ 45,2 milhões, valor 71,8% superior às Sobras obtidas em jun.20. Anua-
lizado, esse Resultado proporcionou Rentabilidade anual de 15,9% e Margem Líquida de
30,9%. Ainda que a diversificação das Receitas Operacionais esteja abaixo do desejável,
uma característica comum a todas as cooperativas de crédito, como já mencionado, o
histórico de resultados é consistente e compensador. No período de dez anos compreen-
dido entre dez.10 e dez.20, enquanto suas Receitas Operacionais aumentaram de R$ 67,8
milhões para R$ 270,3 milhões, uma evolução média de 14,8% a.a., as Sobras Líquidas,
avançaram de R$ 29,0 milhões para R$ 52,0 milhões, um crescimento médio de 6% a.a.
Esse indicador ficou na quinta colocação, contribuindo com 9,6% da nota final.

CRÉDITO - Buscando melhores níveis de remuneração para seus Ativos, durante os
últimos doze meses (jun.20/jun.21), a Cooperativa elevou suas Operações de Crédito de
R$ 1.232,1 milhões para 1R$ 1.710,5 milhões (+38,8%). Apesar disso, manteve a carteira
(i) com reduzidos níveis de concentração (o maior tomador possuía apenas 1,45% das
Operações de Crédito e os cinco maiores 5,66%), (ii) com elevada parcela de operações
classificadas nos três melhores níveis da Res. 2.682 (AA, A e B), equivalente a 93,1%, (iii)
contabilizou apenas 2,1% de operações em atraso e (iv) com um elevado IQC, de 8,17,
pouco abaixo do IQC Padrão. A parte negativa ficou por conta das operações contabiliza-
das em Write off, equivalentes em jun.21 a R$ 63,6 milhões (R$ 57,5 milhões em jun.20)
que, embora pouco expressivas quando comparadas ao volume de recursos movimenta-
dos pela Cooperativa, registrou uma evolução de 10,6% no período. Esse tópico reeditou
em jun.21 o bom desempenho já obtido em anos anteriores, posicionando-se na sexta
colocação e contribuindo com 8,5% da nota consolidada.

INCORPORAÇÃO

Em reunião realizada no dia 11.dez.20 o Conselho de Administração da UNIPRIME N PR, considerando a
conveniência de ordem socioeconômica, administrativa e financeira, deliberou e autorizou a realização de
estudo de Incorporação da Uniprime Campos Gerais - Cooperativa de Crédito Ltda. Em paralelo, os
cooperados da Uniprime Campos Gerais, em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 4.jan.21,
deliberaram e autorizaram a realização de estudo de Incorporação pela UNIPRIME N PR.

Constituída, a Comissão Mista (i) deu início aos trabalhos no dia 07.jan.21, tendo como data-base 31.dez.20
para verificação e levantamento da situação patrimonial, bem como indicadores de evolução e desempe-
nho econômico-financeiro de ambas as Cooperativas; (ii) analisou o Relatório especial da auditoria interna
para fins de incorporação realizado na INCORPORADORA; (iii) analisou o Relatório especial de auditoria
independente para fins de incorporação realizado na INCORPORADA e na INCORPORADORA; (iv)
analisou os aspectos operacionais e de recursos humanos referentes à incorporação; (v) analisou o Plano
de Distribuição de Cotas Partes conforme exigência legal; (vi) analisou os Fundos constituídos pela
Incorporada e sua forma de absorção e (vii) analisou e registrou vários outros assuntos relevantes e
necessários à incorporação.

Tomando por base os registros feitos no Relatório da Comissão Mista e os Relatórios de auditoria
realizados pela Uniprime Central, esta manifestou-se FAVORÁVEL à incorporação da Uniprime Campos
Gerais pela UNIPRIME N PR.

Desse modo, no dia 12.fev.21, em Assembleia Geral Extraordinária Conjunta, foi deliberada e aprovada a
incorporação da Uniprime Campos Gerais pela UNIPRIME N PR. Com essa união, buscou-se ganhar
escala, reduzir custos, oferecer mais serviços e produtos e ter uma maior oferta de crédito.
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HISTÓRICO DE RATINGS

HIGHLIGHTS - UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

* CONTAS DE RESULTADOS RELATIVAS AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO

GRUPO Jun.07 Ago.08Mai.09Jul.10 Jan.12 Out.13 Jan.15 Dez.15Dez.16Dez.17 Jun.19Jun.20Jun.21

CONJUNTURA 44,0 44,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 50,0 50,0 50,0

CONTROLE 51,0 52,5 58,5 58,5 58,5 59,5 63,0 63,0 54,0 54,0 52,5 52,5 52,5

ESTRUTURA 19,2 25,6 24,8 24,8 24,8 24,8 17,6 24,8 26,4 26,0 22,4 26,4 26,4

CAPITAL 32,0 32,0 28,0 23,2 23,2 24,0 30,0 30,0 32,0 32,0 30,0 32,0 32,0

GERÊNCIA 33,0 33,6 38,4 38,4 38,4 38,4 44,4 44,4 44,4 56,4 56,4 56,4 56,4

OPERACIONAL 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

RESULTADOS 38,0 38,0 38,0 32,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0

CRÉDITO 49,8 49,8 42,6 42,6 34,2 36,0 46,2 39,0 46,2 40,8 33,6 33,6 33,6

LIQUIDEZ 73,5 61,5 75,0 69,0 61,5 62,2 66,0 57,0 61,5 63,0 75,0 75,0 70,0

PERFORMANCE 19,0 16,0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 14,0 16,0 14,0 14,0 16,0

TOTAL 380,0 373,5 388,3 371,5 361,6 365,9 389,7 380,7 384,5 394,2 393,9 399,9 396,9

COMITÊ 38,0 56,0 58,2 74,3 72,3 73,2 77,9 76,1 73,1 78,8 78,8 80,0 79,4

TOTAL GERAL 418,0 429,5 446,5 445,8 433,9 439,1 467,6 456,8 457,6 473,0 472,7 479,9 476,3

CLASSIFICAÇÃO A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2+ A2+ A2+ A3 A3 A3 A3

R$ mil Dez.14 Dez.15 Dez.16 Dez.17 Dez.18 Jun.19 * Dez.19 Jun.20 * Dez.20 Jun.21*

LIQUIDEZ 565.436    680.197     930.082    1.238.449 1.577.707 1.611.003 1.521.183 1.574.104 1.701.981 1.737.871 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 449.487    593.464     593.393    678.170    782.450    913.512     1.158.243 1.232.063 1.436.248 1.710.534 

Risco AA-C 415.257    548.203     529.222    600.541    755.026    879.897     1.123.050 1.196.800 1.403.246 1.658.159 

Risco F-H 3.539         12.072       12.115       15.178      29.202      25.630       27.990      29.717       31.509       40.208      

Créditos Atrasados 13.050       42.564       27.645       26.438      22.057      18.156       19.464      12.591       18.822       36.421      

IQC 8,06 7,51 7,69 7,84 8,06 8,19 8,27 8,29 8,23 8,17

ATIVO PERMANENTE 20.499,25 22.739,19 21.033,49 30.918,38 32.819,16 33.624,59 34.701,61 34.229,17 33.770,21 38.847,47 

TOTAL DE ATIVOS 1.037.789 1.304.135 1.568.496 1.974.428 2.419.013 2.585.201 2.736.422 2.863.142 3.208.147 3.521.490 

DEPÓSITOS TOTAIS 642.282    838.733     1.034.627 1.295.612 1.609.109 1.858.356 2.010.166 2.202.452 2.414.910 2.623.286 

RECURSOS DE REPASSES 15.121       10.665       6.633         3.039         1.095         -              -             -              -             -             

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 324.790    377.941     440.526    553.024    660.366    579.976     535.225    516.411     570.319    604.650    

RECEITAS DA ATIVIDADE 154.792    214.568     272.088    262.184    270.963    152.507     308.106    138.794     270.345    146.371    

DESPESAS DE CAPTAÇÃO (50.168)     (79.351)      (105.647)   (78.172)     (78.403)     (44.803)      (91.771)     (31.120)      (51.583)     (28.121)     

 PROVISÃO PARA CRELI (4.798)        (13.711)      (10.212)     (17.833)     (23.454)     (6.212)        (14.369)     (8.789)        (35.319)     (10.580)     

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (46.242)     (53.825)      (60.190)     (69.392)     (77.028)     (44.773)      (94.591)     (47.467)      (91.706)     (51.244)     

SOBRAS LÍQUIDAS 49.051       63.968       93.795       80.711      74.956      47.712       85.506      26.299       52.033       45.221      

RBA 30,8% 20,5% 37,8% 38,6% 30.9% 22,7% 21,2% 22,5% 22,2% 20,0%
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VI - INFORMAÇÕES GERAIS DA UNIPRIME N PR

CNPJ: 02.398.976/0001-90

Data da Constituição: 01.set.97                     Início das Atividades: 03.mar.98

Endereço da Sede: Av. Rio de Janeiro, 1.758 - Centro - 86010-150 - Londrina-PR

Telefone: (43) 3294-1900                                 Fax: (43) 3294-1969

E-mail: uniprime@uniprimebr.com.br          Site: www.uniprimebr.com.br

Estados de Atuação: Todos os municípios dos Estados de São Paulo e Paraná. Sua atuação
abrange um total de 213 municípios

PAs no Paraná: Apucarana, Arapongas, Cambé, Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procó-
pio, 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.

PAs em São Paulo: Bauru, Campinas, Jundiaí, Marília, Piracicaba (inaugurada em 2019),
Ribeirão Preto (inaugurada em 2019), São José do Rio Preto, Sorocaba e Assis.

PAs: 33 (28 em junho/20)

Auditoria Externa: Bauer Auditores Associados e Uniprime Central

Auditoria Interna: Integrada por equipe de colaboradores da UNIPRIME N PR

Número de Cooperados: 29.856, sendo 19.997 Pessoas Físicas e 9.859 Pessoas Jurídicas

                                             (17.026 Pessoas Físicas e 8.192 Pessoas Jurídicas em junho/20)

Número de Funcionários: 369 (318 em junho/20)

Central: Uniprime Central Interestadual de Cooperativas de Crédito.

Sistema: Uniprime

Conselho de Administração:
Alvaro Jabur - Presidente do Conselho de Administração
Conselheiros:
Adalberto Carlos Giovanini Filho Antônio Vendramin Filho
Adriano Fonseca Vituri Augusto Francesco Carlo Garofani
Carlos Augusto M. da Costa Branco Claudio Clementino Camacho Biazin
Daniel Blanski Lai Pon Meng
Luis Francisco Costa Orestes Barrozo Medeiro Pullin
Roberto Tanus Pazello Sergio Humberto Bernadeli Parreira

Diretoria:
Carlos Alberto D. Mascarenhas Diretor Executivo
Jayr Paula Gomes Gonçalves Diretor Financeiro
Antonio Hernandes Diretor Superintendente
Julio Cesar Pires Furtuoso Diretor de Riscos e Tecnologia

Conselho Fiscal:
Edison Zangale de Azevedo           Mario Percegona
Armando Gomes Diniz Junior           Abdol Hakim Assef

Membro do Comitê Consultivo: João Maria Da Silveira
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A UNIPRIME N PR foi constituída na AGO do dia 01.set.97, iniciando efetivamente suas
atividades em 03.mar.98, integrando na época o Sistema Cooperativo Unicred. Nesses vinte e
quatro anos de operação buscou consolidar uma história de solidez, transparência e segurança.
Para criar e desenvolver uma instituição voltada ao atendimento de um público limitado a uma
determinada área de atuação foram escolhidas como premissas básicas o ganho de escala e a
integração. No início, a Cooperativa atuava junto à classe médica, depois aos demais profissionais
da área da saúde e mais tarde agregou outros profissionais de curso superior, empresários e
empresas em geral. Atualmente, podem fazer parte da Cooperativa todas as pessoas físicas ou
jurídicas do grupo/ramo de atividade de profissionais/empresas assim relacionados: (i) pessoas
físicas: médicos, odontólogos, empresários, administradores, arquitetos, assistentes sociais,
biólogos, bioquímicos, comunicadores, contadores, economistas, educadores físicos, enfermeiros,
engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, pesquisadores,
professores, psicólogos, terapeutas ocupacionais, veterinários e zootecnistas e (ii) pessoas jurídicas:
comércio, cooperativa, entidade sem fins lucrativos, indústria e prestação de serviços.

Em 2007, atendendo à demanda de seus associados, ampliou seu mix de produtos, tornando-se
a primeira cooperativa de crédito do Brasil a receber autorização da CVM para distribuir Fundos
de Investimento a seus associados. Em 2009 a UNIPRIME N PR, após contatos e reuniões com
o BACEN, e analisado o custo/benefício, decidiu solicitar a abertura de sua conta de liquidação. A
partir daí houve necessidade de atualizar a área de TI para se conectar diretamente com o BACEN,
com as instituições financeiras do País e com as Câmaras de Pagamentos e Liquidação - COMPE,
SELIC, CETIP, CIP e BM&F, sendo utilizado para isso a Rede do Sistema Financeiro Nacional.
Após seis meses de testes com todos os integrantes do Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB)
foi obtida a autorização do BACEN.

Assim, desde nov.09 a Cooperativa integra o SPB, podendo, com isso, utilizar o Sistema de
Transferência de Recursos para liquidação e recepção direta de Transferência Eletrônica Disponível
(TED) e operar diretamente, sem a participação de nenhum Banco, na SELIC, CETIP, CIP e na
B3. Com isso, a UNIPRIME N PR foi a primeira instituição não bancária do Brasil a receber
autorização do BACEN para operar a Conta de Liquidação.

A conclusão dessa etapa possibilitou à Cooperativa o acesso direto ao Sistema de Compensação
de Cheques e Outros Documentos. Dessa forma, passou a encaminhar diretamente às Câmaras
de Compensação os cheques depositados por seus cooperados e os boletos de cobrança liquidados
em seus caixas, o que ocorreu também com o Documento de Crédito (DOC). Em 2010, os
talonários de cheques dos associados foram substituídos e o novo processo da Compe foi
concluído. Nesse mesmo ano a Cooperativa entrou na lista da GPTW - Great Place to Work,
posicionando-se entre as 20 melhores empresas para se trabalhar no Paraná.

Em 2011, a UNIPRIME N PR foi autorizada pelo BACEN a participar também das Operações
de Redesconto. No final desse ano, por decisão unânime de suas Singulares, a Cooperativa
Central se desligou do Sistema Cooperativo Unicred e criou uma nova marca: UNIPRIME. No
ano seguinte, 2012, a até então denominada Unicred Norte do Paraná, teve sua razão social
alterada para UNIPRIME Norte do Paraná, permanecendo vinculada à Uniprime Central - Central
Interestadual de Cooperativas de Crédito.

Em 2013, o BACEN autorizou a Cooperativa a ampliar sua área de atuação para todos os
municípios do Estado de São Paulo e a abrir o quadro de cooperados para todos os profissionais
listados no Grande Grupo 2 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO.  Durante o ano de
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2014 atingiu o marco histórico de R$ 1 bilhão em recursos administrados. A estratégia adotada,
no sentido de se formar uma cooperativa regional, com agências nas principais cidades de sua área
de atuação, contribuiu de forma decisiva não só para o crescimento e consolidação da Instituição
como também para a integração de seus profissionais. Em paralelo, a UNIPRIME N PR foi
equipada com uma forte estrutura de TI, permitindo que todas as suas dependências pudessem
se comunicar de forma “on line” entre si, com elevado padrão de segurança e confiabilidade.

Em 2017, a Cooperativa inaugurou seu 2o PA em Curitiba (Juvevê) e um outro em Jundiaí-SP.
Ao mesmo tempo, ampliou a oferta de produtos/serviços e se consolidou no mundo digital,
disponibilizando novas funcionalidades no APP Uniprime Mobile Banking e no Internet Banking,
o que gerou mais conveniência, flexibilidade, rapidez e segurança para o cooperado na hora de
utilizar conta e cartão. Em 2019 lançou a Cédula de Crédito para Exportação - CCE e fechou
convênio com a Livelo, reforçando o posicionamento de seu portfólio de cartões de crédito.
Dando sequência a seu plano de expansão, em dez.19 inaugura sua 28ª agência, na cidade de
Piracicaba - SP.

Atualmente, todos os PA da UNIPRIME N PR são interligados em rede. A condução dos
processos internos foi progressivamente profissionalizada e a estrutura de atendimento passou
a contar com alta tecnologia, através de sistemas próprios de informática, denominados SISPRIME
e SORT. O cooperado ainda conta com o site www.uniprimebr.com.br, com o Internet Banking e
com o Uniprime Mobile, o aplicativo para smartphones. Todos esses aplicativos oferecem ampla
variedade de serviços e produtos disponíveis, via web. O Sistema de Informática trabalha online e
seus equipamentos de processamento - servidores - estão hospedados em locais apropriados
para isso: um deles, o sítio primário, em sua sede e o outro, o site de contingência, nas instalações
da Persis Telecom, localizado a 16 km da sede da Cooperativa. Sua rede de PAs atende a todos os
municípios dos Estados de São Paulo e Paraná, com área de abrangência com 213 municípios.
Seguindo uma tendência de mercado, a UNIPRIME N PR criou também Plataformas de Negócios.

Durante o 1o.sem.20 a Cooperativa, já enfrentando as adversidades decorrentes da pandemia da
Covid 19, lançou novas linhas de crédito para a área da saúde, ampliou seu leque de produtos de
captação e passou a oferecer a seus cooperados LCIs, Letras Financeiras e Poupança. Em paralelo,
ajustando suas despesas à nova realidade: renegociou contratos com fornecedores, cortou
participação em eventos, passou a realizar todas as suas reuniões por vídeo e buscou  mitigar os
riscos de contaminação de colaboradores e cooperados, (i) limitando o fluxo de pessoas nas
agências, (ii) adotando medidas profiláticas, (iii) distanciando os postos de trabalho e (iv) sempre
que possível, optando pelo home office para o pessoal das áreas de apoio. Em decorrência do
prolongamento da pandemia, a Cooperativa, optando por maior conservadorismo, constituiu
um fundo adicional de provisão para créditos de liquidação duvidosa no valor de  R$ 20 milhões,
para prevenir eventuais situações de risco em 2021.

No dia 12.fev.21, ao incorporar a Uniprime Campos Gerais, outra cooperativa do Sistema Uniprime,
a UNIPRIME N PR, ampliou suas operações e passou a administrar mais quatro PAs na região
de Ponta Grossa.

Finalmente, em 12.mai.21, foi publicado no Diário Oficial, o Extrato de Credenciamento Nº 38/
2021 - UASG 170010 - RFB, que autorizou a UNIPRIME N PR a arrecadar tributos federais,
primeira concessão dessa modalidade conferida a uma cooperativa.
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IX. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS DO AVALIADOR

ARGUS foi criada em 2002 por profissionais com experiência de mais de 26 anos em análise de
empresas. Em 2014 tornou-se uma Agência de Rating independente.

Seus analistas são todos sócios da empresa e estão firmados em três princípios fundamentais.

·  independência entre o processo e o objeto de classificação;

·  transparência dos fundamentos da classificação; e

·  capacidade técnica e ética irreprovável de todos os envolvidos na classificação.

ARGUS produz ratings de bancos, gestores e cooperativas de crédito utilizando-se da expertise
de seus analistas e de uma cultura formada ao longo de mais de 40 anos em trabalhos de
análises e avaliações de empresas, bancos e fundos de investimentos para os mais diversos
propósitos.

Um rating emitido por ARGUS é o resultado de uma criteriosa análise que envolve:

·     uma definição precisa dos riscos envolvidos no objeto avaliado;

·     a análise detalhada de uma extensa gama de informações estruturais, estratégicas e
econômico-financeiras;

·      um pormenorizado trabalho de due diligence, incluindo abrangente entrevista com
os dirigentes e responsáveis pela classificanda e pela administração das garantias; e

·      um capacitado Comitê de avaliação que definirá o rating adequado para expressar o
entendimento de ARGUS sobre o risco de crédito do avaliado.

Uma classificação de risco de crédito de ARGUS somente é realizada por demanda do avaliado,
formalizado em todos os casos através de Contrato de Prestação de Serviços específico. Depois
de formalizada a demanda é designado um analista-relator, que solicitará toda a documentação
que julgar pertinente para uma adequada análise e formação de opinião, sempre de acordo com
a metodologia adotada por ARGUS. Sempre que necessária e possível, uma due diligence será
realizada e o analista-relator será acompanhado por um segundo analista, seu back-up. Quando
devidamente preparada para sua apresentação, o analista-relator convocará uma reunião do
Comitê de Risco de Crédito e realizará sua exposição aos membros do Comitê.

A equipe de análise é especializada e formada por analistas experientes com mais de 20 anos de
atividade em áreas de análise de investimento, de crédito, setoriais, de mercado, bancos,
cooperativas de crédito, gestão, fundos de investimentos e securitização.

O Comitê de Rating é composto por um Presidente e por pelo menos dois analistas não
envolvidos na avaliação em questão. As escalas utilizadas para as classificações são baseadas em
nossa experiência e ajustadas ao longo do tempo por fatos concretos que alterem a estrutura do
Sistema Financeiro Nacional ou da Economia Brasileira.
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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. A outra parte é oriunda

da avaliação de um comitê de

rating, que define a classificação.
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resistem a mudanças
conjunturais e estruturais da
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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. 

Tempo para efeito 

Resistência 
a mudanças 

AAllttaa  
Investment Grade 

MMééddiiaa  
Speculative Grade 

BBaaiixxaa  

CCrrííttiiccaa  
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