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I. DISCLAIMERS

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

Esta classificação está sujeita a
alterações, independente da
validade do Relatório. Para
certificar-se da classificação
vigente, consulte
www.lfrating.com/ratingsrealizados.

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 funcionamento 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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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 considerálo um substituto de sua própria diligência.

2.

ARGUS não tem nenhuma relação, presente ou futura, com a Instituição que está avaliando, não irá
adquirir títulos emitidos por ela e nem permitirá que seus analistas ou funcionários tenham qualquer tipo de
relação com ela.

3.

As informações utilizadas na realização deste rating são consideradas fidedignas, verdadeiras e acuradas,
mas ARGUS não pode garantir sua exatidão e integridade. Embora tenham sido obtidas junto a fontes
confiáveis, não pode dar nenhuma garantia nem assumir qualquer responsabilidade legal pela precisão de
quaisquer dados, opiniões ou estimativas fornecidas por terceiros e utilizadas na formulação desta análise.
ARGUS usou de toda a diligência para que os dados fossem confirmados, mas em alguns casos só pode
verificar sua coerência. Todos os dados que aparentaram incoerência foram confrontados com a fonte primária
ou secundária. ARGUS não é responsável por dados fraudados ou inverídicos, que foram informados e
aparentaram coerência. Nenhuma verificação local foi realizada para confirmar a existência de ativos ou
numerários declarados.

4.

ARGUS tenta evitar de todas as maneiras divulgação de dados falsos de qualquer natureza. A qualidade de
suas avaliações depende intrinsecamente de dados verossímeis. Quando alguma informação essencial aos
Fundamentos da Nota não pode ser confirmada, a abreviação (NC) é aplicada ao Relatório. Esta abreviação
significa que a informação não pode ser comprovada em fonte idônea e não foi considerada na metodologia ou
afetou a avaliação.

5.

Este rating não se constitui em uma recomendação de investimento nesta cooperativa
ou em títulos emitidos por ela, com as perdas e ganhos correndo por risco do aplicador.
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 atuais pelo prazo informado, mas algumas informações são de
responsabilidade de agentes externos à operação e que podem não ser informadas no tempo adequado. Essas
informações intempestivas, nos prazos e nas formas, podem impactar negativamente a avaliação.

6.

ARGUS realizou este trabalho com critérios puramente profissionais. Sua remuneração é fixa e não é
condicionada às suas opiniões de risco e nota. ARGUS não mantém qualquer contato com outros Agentes
participantes dessa operação, a não ser com a própria Instituição, de quem tem que receber informações. Em
nenhum estágio da avaliação ARGUS tem contato com potenciais ou efetivos investidores em títulos emitidos
pela Instituição analisada.

7.

ARGUS é uma Agência de classificação de risco e nenhum de seus clientes representa mais que 5% de seu
Faturamento.

8.

Por usar parte de um andar comercial, todos os critérios de segregação são utilizados, preservando a
independência da Agência. ARGUS estabeleceu políticas e procedimentos de forma a preservar,
permanentemente, a confidencialidade de todas as informações recebidas no âmbito do processo de classificação.

9.

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. Os principais critérios podem ser vistos no site “www.lfrating.com” em "Overview da
Metodologia".

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.

RELATÓRIO DE REVISÃO
COMITÊ ORIGINAL: 01.JUN.07
COMITÊ DE REVISÃO:
26.DEZ.19
VÁLIDO ATÉ: 26.DEZ.20

© 2019 por Argus Classificadora de Risco de Crédito Ltda.
Todos os direitos reservados conforme Lei 9.610/98.
Número desta análise: 11

2/24

RELATÓRIO DE RATING CORPORATIVO
UNIPRIME NORTE DO PARANÁ
COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA.
UNIPRIME N PR

Avenida Nilo Peçanha 50/2210
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (55) 21-2272-9603
www.argusrating.com
e-mail: info@argusrating.com

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

Esta classificação está sujeita a
alterações, independente da
validade do Relatório. Para
certificar-se da classificação
vigente, consulte
www.lfrating.com/ratingsrealizados.

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 funcionamento de uma cooperativa de
crédito. A outra parte é oriunda
da avaliação de um comitê de
rating, que define a classificação.

II. FUNDAMENTOS DA NOTA DE RATING
O Comitê de Risco de RISKcoop e ARGUS, em reunião realizada no dia 26.dez.19, considerando aspectos financeiros, estruturais, de gestão, de governança, operacionais e de suporte,
decidiu manter em A3 a classificação, em moeda local (R$), o risco de crédito da Uniprime
Norte do Paraná - Cooperativa de Crédito Ltda. (UNIPRIME N PR).
A classificação considerou o conjunto de informações prestadas pela UNIPRIME N PR, assim
como a magnitude e as correlações existentes entre elas, confirmando integralmente a nota
obtida por indicadores e acrescentando 20% por aspectos relatados pelos analistas em visita de
due diligence realizada durante os dias 11 a 14.nov.19, quanto à qualidade e presteza no envio de
informações, perfil gerencial e visão estratégica do negócio.
A classificação A3, a maior nota na escala de classificação desta Agência, só é concedida a
cooperativas que têm regularidade operacional e sólida estrutura financeira, com metas bem
definidas, planejadas com esmero técnico e acompanhadas por controles amplos e eficientes.
Também é conferida a Cooperativas que apresentam elevado grau de segurança operacional e
sólida situação financeira, condições que resistem, no longo prazo, a eventuais mudanças
estruturais e conjunturais da economia.
Em nossa análise observamos também que, na condução de seus negócios, a Cooperativa
opera com boa condição de Liquidez, eleva regularmente suas contas patrimoniais, gera Resultados crescentes e compensadores, programa e cumpre metas orçamentárias e se utiliza de boas
práticas de Governança Cooperativa.
Durante os últimos anos e primeiros meses de 2019, a conjuntura nacional mostrou-se bastante adversa e, face às incertezas atuais (com destaque para o baixo crescimento e o elevado
nível de desemprego), as perspectivas para os próximos meses se mostram ainda indefinidas.
Assim, para que sejam minimizadas perdas imprevistas, as Operações de Crédito devem ser
criteriosamente analisadas, as garantias envolvidas têm que funcionar realmente como efetivos
suportes e o monitoramento da carteira de crédito precisa continuar sendo realizado de maneira detalhada, cuidadosa e permanente.
III. PONTOS ESTRUTURAIS RELEVANTES DA UNIPRIME N PR
1.

A UNIPRIME N PR tem por objetivo e finalidade social proporcionar assistência financeira a seus associados, praticando todas as operações ativas, passivas e acessórias próprias
de cooperativas de crédito. Visa também o aumento da eficiência, eficácia e efetividade das
atividades dos associados, a melhoria de sua qualidade de vida, assim como o desenvolvimento de programas de poupança, do uso adequado do crédito, da prestação de serviços e de programas de educação cooperativista, visando o fortalecimento dos princípios e
dos valores do cooperativismo.

2.

O Estatuto Social da Cooperativa determina o valor mínimo de subscrição de R$ 1.000,00,
sem subscrição mensal obrigarória e taxa de remuneração do Capital Social limitada a
100% da Selic. Determina também que podem se associar à Cooperativa (i) Pessoas
Físicas: médicos, odontólogos, empresários, administradores, arquitetos, assistentes sociais, biólogos, bioquímicos, comunicadores, contadores, economistas, educadores físicos, enfermeiros, engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricio-
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nistas, pesquisadores, professores, psicólogos, terapeutas ocupacionais, veterinários e
zootecnistas e (ii) Pessoas Jurídicas: comércio, cooperativas, entidades sem fins lucrativos,
indústria e prestadores de serviços.
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, continuamente analisados, revisados e conferidos. Como poderá
ser verificado pela leitura deste Relatório, esse conjunto de requisitos tem proporcionado
à Cooperativa uma saudável evolução, acompanhada de elevados níveis de Liquidez e, ao
mesmo tempo, Resultados crescentes e compensadores.

4.

De acordo com a Res. 4.434 do BACEN, a UNIPRIME N PR está inserida no modelo de
governança corporativa completo, sendo, portanto, uma Cooperativa Plena. Isto pressupõe a existência de estrutura administrativa integrada por um Conselho de Administração
(CA) e por Diretoria Executiva (DirEx) a ele subordinada. Nesse sentido, de acordo com
seu Estatuto Social, a UNIPRIME N PR opera com a seguinte Estrutura Funcional (vide
Organograma Funcional na página 22/24 deste Relatório):
- Assembleia Geral Ordinária (AGO) - Órgão maior da Cooperativa. É integrada por
todos os cooperados, cada um com direito a um voto;
- CA - Responsável pelo posicionamento estratégico da Cooperativa. É formado por
quatorze Conselheiros - um dos quais é seu Presidente - eleitos em AGO para um
mandato de quatro anos. O CA é assessorado por três Comitês - Eleitoral, Governança Corporativa e Ética, pela área de Ouvidoria/Ilicitude e pela 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 AGO;
- DirEx - Subordinada ao CA, é responsável por todo o processo 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 quatro Gerências (Administrativo-Financeira, RH/Projetos, Marketing e Tecnologia da Informação), um Diretor
Gerente, responsável por outras quatro Gerências (Controladoria/Riscos/Compliance, Comercial, Jurídica e de Agências) e um Diretor Regional, todos com atribuições
específicas.
Para efeito de responsabilidade criminal, os membros do CA, da DirEx e do CF equiparam-se aos administradores das Sociedades Anônimas e são, civil e solidariamente, responsáveis pelas obrigações assumidas pela Cooperativa durante a sua gestão até o montante dos prejuízos causados a ela.
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5.
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6.

Os PAs, que funcionam como geradores de negócios, operam com um Gerente de Agência, com autonomia de negócios, e com uma equipe constituída por Gerentes Administrativos, Gerentes de Negócios, Assistentes de Gerência, Caixas Executivos, Assistentes
Administrativos e encarregados das áreas de limpeza e segurança. O número e a capacitação desses funcionários, evidentemente, varia de acordo com a importância e o porte de
cada PA.

7.

A UNIPRIME N PR foi a primeira cooperativa a abrir uma conta de liquidação e integrar
o Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, operando com número próprio de compensa-
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ção (084), o que lhe permite realizar sua própria compensação, assim como emitir talonário de cheques próprio. Para essas tarefas a Cooperativa tem uma equipe de profissionais,
que opera o sistema de monitoramento e/ou liquidação de TED, compensação de cheques, compensação de DOC, liquidação de títulos de cobrança, operações compromissadas com o mercado, redesconto junto ao BACEN e demais transações efetuadas pelo SPB
em tempo real. Para maior segurança, a liquidação dessas operações é aprovada de acordo
com uma tabela de alçadas periodicamente revisada. Ao mesmo tempo, todos os procedimentos relativos à abertura do dia, liquidação de pagamentos e movimentação de transferências eletrônicas entre instituições financeiras são amparados por quatro mecanismos de
proteção/segurança: (i) operações de redesconto, (ii) operações compromissadas, (iii) Transferência Eletrônica Disponível (TED), agendada diariamente do BB para a conta liquidação,
e (iv) acesso ao Sistema de Transferência de Reservas (STR), onde ocorre a liquidação de
todas as obrigações financeiras no Brasil.
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8.

A UNIPRIME N PR foi também a primeira cooperativa de crédito do Brasil a receber
autorização da CVM para distribuir Fundos de Investimentos do grupo IV a VII (os
mais agressivos), regulados pela Instrução Normativa - CVM/409, o que possibilitou a
distribuição do Fundo Multimercado com gestão do Credit Suisse/Hedging - Griffo e
administração da Intrag DTVM, empresa controlada pelo Grupo Itaú. Mais recentemente, em jun.17, atenta às transformações ocorridas no mercado financeiro, lançou uma nova
família de cartões Mastercard e se tornou também a primeira cooperativa de crédito do
Brasil a emitir seus próprios cartões, 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. Além disso,
a Cooperativa disponibiliza a seus associados o Samsung Pay, um aplicativo grátis que
permite o pagamento por aproximação do celular sobre a maquininha, bastando para isso
que um dos cartões Uniprime Mastercard seja cadastrado no Samsung Pay para que essa
ferramenta possa ser utilizada.

9.

Também durante o ano de 2017, buscando oferecer maior conforto e segurança às operações de seus associados, a Cooperativa finalizou alguns importantes projetos: (i) em
março lançou uma nova funcionalidade que, além de pagamentos e transferências, permite que os cooperados realizem aplicações e resgates em RDC através do APP Uniprime
Mobile Banking e Internet Banking; (ii) em abril fechou convênio para receber o pagamento de faturas da TIM, possibilitando que os cooperados possam efetuar o pagamento de
faturas TIM via APP Uniprime Mobile Banking ou Internet Banking; (iii) em seguida
tornou-se liquidante/custodiante junto à B3, o que viabilizou o registro das aplicações
financeiras do cooperado na instituição, assegurando o atendimento de demandas de
pessoas jurídicas (empresas de saúde e seguradoras) que, em face das exigências de órgãos
reguladores (ANS e SUSEP), podem realizar o registro de suas aplicações financeiras em
Reservas Técnicas na B3, e (iv) em parceria com o Banco BNP Paribas deu início à distribuição do Fundo de Investimento UNP Renda Fixa, propiciando que operadoras de planos
de saúde possam cumprir as exigências da ANS no tocante a suas reservas técnicas.

10. Em anos recentes a Cooperativa efetivou também outras ações, todas utilizando o uso
intensivo da tecnologia, buscando, ao mesmo tempo, uma crescente personalização da
relação entre a Cooperativa e seus associados. Os destaques foram os seguintes: (i) Canal
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Universo Uniprime - lançado em sua primeira edição no final de 2016, foi aprimorado e
passou a ser acessado por todos os cooperados, ou através do site da UNIPRIME N PR
ou de sua página no Facebook. Através dele, o associado acompanha a evolução da Cooperativa, o lançamento de novos produtos/serviços, iniciativas e Resultados; (ii) Website com a finalidade de proporcionar ao usuário, navegação mais simples e intuitiva, o menu
foi remodelado e a área de Produtos/Serviços reformulada e abastecida com informações
mais detalhadas. Além disso, os acessos passaram a ser armazenados e analisados através
da plataforma Google Analytics e (iii) Facebook Uniprime - presente em uma das principais redes sociais, a Cooperativa tem realizado uma ampla divulgação de suas ações,
campanhas publicitárias e de produtos e serviços.
11. Para sustentar sua estrutura de serviços, a UNIPRIME N PR tem se empenhado em
profissionalizar/aprimorar o corpo técnico funcional e, simultaneamente, contratar profissionais qualificados e com experiência no mercado para, em conjunto com a DirEx,
constituída basicamente por médicos, firmar competências e aprimorar sua prática financeira na condução dos negócios, modelo que tem tido como efeito a obtenção de conhecimentos, resultados e número crescente de cooperados.
12. Desde 2017 a área de atuação da UNIPRIME N PR se estende aos Estados de São Paulo
e do Paraná, com área de abrangência efetiva em 213 municípios. Em jun.19 operava com
27 PAs e 312 colaboradores, sendo que uma parcela de 84% possuía curso superior
completo (dos quais um com mestrado e 88 com pós-graduação), 9% com superior em
andamento, 4% com segundo grau completo e 3% com o primeiro grau. Adicionalmente,
em consequência do programa de qualificação de seus funcionários, 225 (72%) possuíam
certificados, sendo 179 (57%) o CPA 10, 41 (13%) o CPA 20 e 5 (2%) o CEA. Acrescentese que, para a formação profissional de seus funcionários, durante o ano de 2018, a
Cooperativa proporcionou 22 mil horas de treinamento, equivalentes a 72 horas/ano/
colaborador, 61 bolsas de estudo para cursos de pós-graduação e 27 bolsas de estudo para
língua estrangeira. Considerando-se ainda o total de colaboradores, (i) 57% era representado por mulheres e 43% por homens, e (ii) 6% tinha mais de 65 anos, 38% entre 36 e 55
anos, 44% entre 26 e 35 anos e 12% menos de 25 anos.
13. Em paralelo, a Cooperativa disponibiliza os seguintes os benefícios a seus funcionários:
- Assistência Médica - garantia de atendimento médico/hospitalar a todos os funcionários, inclusive dependentes (esposa/companheira e filhos menores de 18 anos);
-Assistência Odontológica - garantia de atendimento odontológico a todos os colaboradores;
- Seguro de Vida - proteção financeira para os casos de morte natural, acidental, invalidez permanente total por doença e invalidez permanente total ou parcial;
- Anuênio - por cada ano de trabalho completo na Cooperativa, o funcionário recebe
um valor acrescido em seu salário, que é reajustado anualmente;
- Vale Transporte - concessão de Vale Transporte a todos os colaboradores que utilizam
transporte público coletivo para se locomover de casa para o trabalho e vice-versa;
- Ticket Alimentação/Refeição - supre o colaborador de recursos que permitem a aquisição de alimentos e produtos de higiene/limpeza em rede de supermercados, com
possibilidade de dividir o valor total entre os produtos alimentação e refeição;
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- Auxílio Creche - assegura o pagamento de auxílio para aquelas funcionárias com
crianças de até seis meses de vida;
- Crédito Consignado - crédito consignado aos cooperados, cabendo à Cooperativa o
repasse do valor mensal mediante desconto em folha de pagamento. A margem consignável é limitada a 30% do salário, sendo elegíveis para este empréstimo os colaboradores efetivos com um mínimo de seis meses de admissão;
- Colaborador/cooperado - o colaborador pode se tornar cooperado da Cooperativa
enquanto mantiver o vínculo com a Instituição;
- Bolsa Auxílio - Educação - a Cooperativa oferece a seus colaboradores este benefício,
observando-se que tenham mais de um ano de casa. O limite é de 50% do valor da
mensalidade e o pagamento efetuado através de reembolso, e
- Programa de Premiação por Metas - estímulo aos funcionários na busca de resultados/aperfeiçoamento de processos internos para redução de despesas, o que resulta
em premiações que podem chegar a 225% da sua remuneração mensal.
14. A área de Tecnologia da Informação (TI) da Cooperativa funciona com um total de 37
profissionais, sendo um Gerente de TI, sete analistas na Área de Suporte, outros sete em
Infraestrutura, seis em Desenvolvimento Java, dez em Desenvolvimento PB e seis em
Análise de Negócios, o que inclui os cinco respectivos Coordenadores.
15. Entre as principais atribuições da Área de TI destacam-se planejamento, coordenação,
controles relativos aos serviços/sistemas de informática, treinamento dos funcionários
da área, monitoramento e o bom desempenho da TI em todas as dependências da
Cooperativa. As responsabilidades da TI envolvem também o desenvolvimento dos
programas necessários, a atuação na prevenção de fraudes internas/externas, a elaboração
dos planos de contingências e a recepção/expedição de arquivos para agentes internos/
externos, dentre outras.
16. Desse modo, a Área de TI da Cooperativa executa, permanentemente, atividades que têm
o objetivo de aprimorar o desempenho de seus produtos e serviços. Um dos destaques
foi o desenvolvimento do aplicativo para smartphones, denominado “Uniprime Mobile
Banking”, disponibilizado na Apple Store, Google Play e Windows Store. Esse aplicativo
permite aos cooperados realizar consultas, obter extratos, realizar transferências e efetivar
o pagamento de contas via celular, posicionando a UNIPRIME N PR, em termos de
soluções tecnológicas, em nível semelhante ao de seus concorrentes.

17. O sistema utilizado para rodar a folha de pagamentos foi adquirido da Senior Sistemas,
empresa especializada, e o de contabilidade desenvolvido internamente. 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. Já o aplicativo para dispositivos móveis Mobile Banking é liberado nas lojas
Google Play e Apple Store para consultas, pagamentos e uma série de outras buscas.
18. Fisicamente, a área de TI ocupa parte de um andar no prédio da sede da Cooperativa.
Nesse espaço está localizado o Site Principal, com sala de datacenter, sala técnica para links
com as operadoras e sala de no breaks. Os acessos são permitidos apenas por biometria,
com poucas pessoas habilitadas. O cadastramento dos acessos é realizado pela equipe de
infraestrutura e suporte ao usuário, mediante chamado de atendimento interno. O datacen© 2019 por Argus Classificadora de Risco de Crédito Ltda.
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ter possui refrigeração, sensor de calor/fumaça/presença, sistema de alarme conectado aos
responsáveis e bloqueios de USB, CD, assim como os demais dispositivos de segurança.
19. O site de contingência está instalado na Persis Telecom, a 16 km da sede da Cooperativa, na
Av. Jules Verne, também em Londrina. A Persis Telecom é uma empresa de telecomunicações e Internet, com 20 anos de atuação no Paraná, que tem entre suas atividades a locação de
uma infraestrutura completa para armazenar equipamentos de TI, proporcionando energia
(via COPEL, geradores e no-breaks), climatização, segurança, redundância e conectividade. O
Back up Site tem capacidade similar à do Site Principal e o acesso só pode ser feito através
de chamado aberto por e-mail ou telefone por pessoa previamente autorizada.
20. Além de gerenciar os 414 desktop/notebooks (Dell - Windows 7/8/10 PRO) disponibilizados aos funcionários da Cooperativa, a área de TI trabalha, entre outros, com os seguintes
equipamentos: 2x IBM System Flex com 6 Nodes (Servidores Físicos) - 4x VMWare
vCloud Suíte + 1x Microsoft SQL Server + 1x Spare (reserva); 2x IBM V7000 Storwise
(Storage) com 50TB líquido cada; 2x EMC VMAX 250F All Flash (Storage) com 50TB
líquido cada; 23x Servidores DELL - Windows Server 2012/2016 e1x Tape Library ML6010
com 2x drives LTO4 capacidade para 36 fitas.
21. Em função de operar em uma grande área de abrangência geográfica, atenta às necessidades derivadas de seu crescimento e às exigências regulamentares do BACEN, a UNIPRIME N PR tem dedicado especial atenção à sua Gerência de Controladoria Riscos e Compliance, aprimorado suas atividades e, ao mesmo tempo, buscado sustentar sua evolução de
forma ordenada, equilibrada e segura. Ligada ao Diretor Gerente e trabalhando com base
no Manual de Risco Operacional, 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 de
Mercado, Crédito e Liquidez, bem como a condução das normas inerentes ao "Crime de
Lavagem" e Ocultação de Bens, Direitos e Valores, inclusive os processos que envolvem
comunicação às autoridades competentes, como também o integral cumprimento do
Livro de Instruções e Procedimentos - LIP.
22. A consulta aos normativos internos da Cooperativa é disponibilizada a todas as dependências, via Intranet através do LIP, possibilitando agilidade na comunicação interna e
padronização dos processos internos, tanto na Sede como nas Agências. A Cooperativa
possui também uma Auditoria Interna, que funciona com dois auditores, que é responsável pela fiscalização dos PAs e das áreas de suporte através de visitas periódicas (ao
menos duas vezes por ano), a fim de constatar possíveis irregularidades nos serviços/
operações realizados, e uma Unidade de Ouvidoria, ambas ligadas ao CA.
23. Adicionalmente, desde 2015, a UNIPRIME N PR conta com uma auditoria externa de
nível global, a PricewaterhouseCoopers, que através dos seus serviços agrega maior transparência às operações, fortalecendo a confiança dos investidores. Mais recentemente, a
partir de 2017 - em respeito à Circ. 3.799/16 do BACEN, que determina que as cooperativas de crédito devem ser objeto de "auditoria cooperativa" com periodicidade mínima
anual -, a UNIPRIME N PR contratou a Uniprime Central, mantendo os serviços da
Bauer Auditores Associados. Assim, a Cooperativa conta atualmente com um expressivo
suporte de três empresas de auditoria externa.
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24. A Cooperativa trabalha amparada também em diversos manuais, dentre os quais destacam-se: Regimento Interno, Regimento Eleitoral, Manual de Suitability, Manual de Normas e Procedimentos do Sistema de Segurança da Informação e Regras de Acesso, Política
para Cumprimento do FATCA, Política de Responsabilidade Sócio Ambiental, Descritivo de Riscos, Manual de Auditoria Interna, Manual de Gestão Recursos Humanos, Política de Liquidez e Estrutura de Gerenciamento do Capital
25. 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 colaboradores e dirigentes, assim como o papel socioeconômico da Instituição. Este documento, lido e assinado pelos funcionários no ato de sua admissão, define o que considera ético
nas relações da Cooperativa, as quais devem ser pautadas na integridade pessoal, na transparência 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
formado por três membros, nomeados pelo CA, com mandato de dois anos, integrado
por um representante da DirEx, um do CA, ou indicado por ele, e um do quadro de
colaboradores, devendo ser presidido pelo representante da DirEx.
26. A Política de Crédito da 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 Cooperativa possui Política de Crédito específica,
devidamente descrita no LIP (acima mencionado), documento que contém o marco normativo da Cooperativa e que inclui, entre outros, o processo que regula cadastro, comitês/
alçadas, garantias, classificações de risco, critérios gerais para avaliação e concessão do crédito, propostas/contratos, operações/produtos de crédito, renovações e regras de cobrança.
27. Em 2012, foi desenvolvido internamente um software denominado "Workflow", com o
objetivo de aprimorar o processo de análise de crédito. Desde então, a Cooperativa passou
a trabalhar com decisões de crédito automáticas, desde que se enquadrem 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 - contendo data e hora -, passou a ser armazenado na intranet. O Sistema permite
também a validação prévia das Propostas de Crédito, verificando pendências no SERASA,
atualização cadastral e conta Capital, permitindo ainda uma detalhada análise das informações da Proposta, assim como o registro eletrônico das decisões de cada Comitê.
28. Atualmente, propostas de Crédito que eventualmente não se enquadrem nos critérios do
Sistema são recusadas e encaminhadas para análise manual na Área de Crédito. As demais
Propostas seguem para decisão nas alçadas descritas nos manuais internos, onde são
avaliadas, em sequência, pelos diferentes níveis de Comitê. O fluxo de aprovação de
crédito ocorre conforme as alçadas descritas, ou seja, cumpridos os critérios do Sistema de
Crédito (Workflow), as operações podem ser aprovadas até os valores definidos na alçada
máxima. Assim, o fluxo adotado determina que, quando os valores extrapolam uma
alçada, a proposta segue para o Comitê seguinte, que possui alçada superior, e assim
sucessivamente, metodologia que indica a cautela necessária que a atividade exige.
29. Assim, cumpridos os critérios do Workflow, as operações são aprovadas em Comitê até os
valores relativos às suas respectivas alçadas. É importante reprisar que todas as propostas
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encaminhadas para análise/decisão de um nível superior são, necessária e previamente,
analisadas por todos os Comitês de níveis de alçada inferiores. Na tabela seguinte estão
relacionados, resumidamente, os Comitês da Cooperativa, sua composição e respectivos
níveis de alçada
TABELA DE ALÇADAS
COMITÊ
AGÈNCIA

COMPOSIÇÃO

ALÇADA MÁXIMA

GERENTE GERAL + GERENTE DE NEGÓCIOS

R$ 100 MIL

ÁREA OPERACIONAL

GERENTE OPERACIONAL + ANALISTA DE CRÉDITO

R$ 200 MIL

DIRETORIA

TODOS OS DIRETORES

R$ 4 MILHÕES

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE DO CA + CONSELHEIROS

R$ 12 MILHÕES

30. Na alçada da Diretoria, apenas um voto negativo basta para que a operação seja rejeitada.
Por outro lado, dentro do sistema de crédito do Workflow, é necessário apenas um voto do
Comitê de Diretoria para que operações com valores inferiores a R$ 1 milhão sejam
aprovadas. Vale mencionar também que o risco máximo permitido para operações de
crédito na Cooperativa, conservadora e acertadamente, foi reduzido para R$ 12 milhões
por cooperado.
31. Finalmente, todas as operações aprovadas (inclusive as renovações, financiamentos 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 limita e reduz o risco de grande parte das operações de crédito da Cooperativa.
32. Apesar de todos esses cuidados, face à ampliação de sua área de atuação, o que envolve
também novos clientes, praças e setores de atividade, é importante que a Cooperativa
fortaleça permanentemente sua área de crédito. Ao mesmo tempo, é conveniente que
melhore as condições de privacidade da unidade, cujas atividades exigem espaço reservado
para o Gerente e seu staff de analistas. Atualmente, essa equipe ocupa um ambiente
comum a outras áreas da Cooperativa, o que, além de dificultar a concentração no trabalho,
fragiliza a necessária preservação de informações sigilosas. Não obstante, deve-se destacar
que, de modo geral, a funcionalidade operacional das unidades localizadas na Sede é
satisfatória, embora já não permita grandes expansões.
33. O 21o Planejamento Estratégico da Uniprime N PR, realizado durante os dias 15/
16.out.018, um tradicional projeto no calendário da Cooperativa, foi elaborado por uma
equipe de trabalho constituída por Conselheiros de Administração, Diretoria Executiva,
Gerentes de Agencias e Plataforma, Gerentes do Suporte Operacional e colaboradores,
com apoio de assessoria técnica e consultores contratados. O Planejamento Estratégico foi
desenvolvido utilizando-se as orientações do BSC – Balanced Scorecard integrado na
gestão estratégica das cooperativas de crédito.
34. Durante o encontro, nesta ordem, os temas abordados e discutidos foram os seguintes:
- Diretrizes Estratégicas - Propósito, Slogan, Visão, Missão, Valores e Princípios de Gestão;
- Posicionamento Estratégico - Tipo de Cooperativa, Definição Estatutária de Clientes,
Área de Atuação, Canais de Atendimento/Relacionamento e Diferenciais Competitivos;
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- Diagnóstico Organizacional - Análise do Ambiente Interno, Análise do Ambiente
Externo e Matriz Estratégica, e
- Perspectivas e Indicadores Estratégicos - Perspectiva do Aprendizado e Crescimento,
Perspectiva dos Processos Internos, Perspectiva dos Clientes e dos Associados e Perspectiva Financeira.
35. Na sequência, foram estabelecidos os Objetivos e as Metas para o exercício de 2019, cujos
principais destaques são os seguintes:
i. ampliar a carteira de crédito para R$ 1,05 bilhão (+15%);
ii. elevar o volume dos recursos administrados para R$ 3,2 bilhões (+24% );
iii. aumentar os depósito a prazo para R$ 2 bilhões (+25%);
iv. expandir Sobras para R$ 95 milhões (+27%);
v. manter a carteira de clientes classificados nos níveis AA-A-B-C (Res. 2.682), maior
que 97%;
vi. manter a participação dos dez maiores devedores em nível inferior 15% da carteira
total;
vii. trabalhar com um Índice de Basileia superior a 20%;
viii. sustentar um nível médio de PDD inferior a 2,80% e de inadimplência superior a
sessenta dias, inferior a 1,90%;
ix. encerrar o ano com Custo Operacional inferior a 40% e
x. trabalhar com a relação “Liquidez/Recursos” menor que 60%.
36. Durante a visita dos analistas da ARGUS à Cooperativa foi constatado um bom relacionamento entre associados, colaboradores e diretores. 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 sua atuação.
37. 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 experiência, reduzir custos e amenizar riscos, a Cooperativa decidiu transferir
a gestão desses Fundos para instituições com boa qualificação no mercado financeiro, tais
como BB DTVM, Credit Suisse/Hedging-Griffo, Bradesco e Fator.
38. Uma estratégia usada pela UNIPRIME N PR é dotar seus PA de uma estrutura arquitetônica agradável, confortável e adequada para oferecer ao associado - um público de alta renda
e por isso mesmo exigente e cortejado por outras instituições financeiras locais - um
atendimento diferenciado, personalizado e, ao mesmo tempo, de alta qualidade, atributos
que esse segmento aprecia e valoriza. Durante a visita de due diligence, realizada durante os
dias 11,12,13 e 14.mai.19, além da Sede, a ARGUS visitou os PAs Curitiba Batel (já consolidado) e Curitiba Juvevê (ainda em formação), quando verificou que essas instalações são
amplas, confortáveis, seguras, bem equipadas e adequadamente localizadas, de acordo com
o padrão adotado pela Cooperativa.
39. A Cooperativa é integrante do Sistema Financeiro Nacional e, como tal, compartilha esse
mercado com outras instituições financeiras: bancos e demais cooperativas de crédito.
Nesse sentido, além das singulares ligadas aos Sistemas Sicoob, Sicredi e Unicred, os bancos
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 que lhe fazem concorrência mais sensível.
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40. Em paralelo a suas atividades tradicionais, a UNIPRIME N PR desenvolve movimentos
que buscam incentivar e viabilizar ações Socioambientais e Campanhas Comunitárias. No
segmento Socioambiental, oferece linhas de crédito com taxas mais baixas e maiores prazos
de pagamento, que visam apoiar cooperados que planejam crescer sem abrir mão do compromisso com as pessoas e com o meio ambiente.
41. No segmento de Campanhas Comunitárias, durante em 2018 a UNIPRIME N PR realizou a doação de fraldas geriátricas e promoveu campanhas de vacinação contra a gripe para
os colaboradores e de conscientização para a prevenção do câncer (“Outubro Rosa” e
“Novembro Azul”). Em 2017 havia dado início a um projeto com foco na própria eficiência energética, que resultou na queda de 20% no seu consumo de energia/ano. Ainda em
2017 desenvolveu um projeto para aproveitamento de água, que tem por objetivo armazenar água das chuvas e dos aparelhos de ar condicionado da sede, que é utilizada nas áreas
comuns do prédio/irrigação de jardins, o que representa uma economia de consumo em
torno de 120 m3/água/ano.
IV. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO - 1o SEMESTRE DE 2019
1.

Durante os primeiros seis meses de 2019 Ativos da UNIPRIME N PR cresceram para R$
2.585 milhões, registrando evolução de 6,9% no período. Ainda em relação a dez.18, as
Operações de Crédito evoluíram 16,7% e atingiram R$ 914 milhões, os Depósitos elevaram-se 15,5%, para R$ 1.858 milhões, e o Patrimônio Líquido recuou12%, para R$ 580
milhões. Importante lembrar que, em decorrência de mudanças na tributação da distribuição dos Resultados da Cooperativa, uma relevante parcela de associados transferiu suas
aplicações do Patrimônio Líquido (via Capital Social) para Depósitos (via RDC), o que
motivou, no período, um comportamento inverso dessas rubricas.

2.

Em uma visão de longo prazo, levando-se em conta os últimos dez anos, os Ativos da
Cooperativa acumularam entre jun.09 e jun.19 uma evolução de 22,2% a.a., as Operações
de Crédito 19% a.a., os Depósitos, mais aceleradamente, cresceram 27,2% a.a., o Patrimônio Líquido 13,5% a.a. e a Liquidez 24,5% a.a., desempenho que pode ser observado no
Gráfico 01 abaixo.
GRÁFICO 01 - CONTAS PATRIMONIAIS - R$ MILHÕES
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Considerando-se apenas o 1o.sem.19, a Liquidez da Cooperativa evoluiu 2%, para R$
1.611 milhões, equivalente a 62% de seus Ativos. Historicamente, a relação “Liquidez/
Ativo Total”, mostrada em percentuais no Gráfico 02 da página seguinte, parte de 53% em
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jun.09, recua até 47%, oscila nesse patamar até jun.11, evolui daí até 56% (out.12), varia em
torno desse nível até atingir um mínimo de 52% (fev.16) e daí, com poucas alternâncias
empreende forte alta até bater 67% (out.18), quando volta a recuar, encerrando o 1o.sem.19
em confortável estágio de 62%, percentual que indica os recursos prontamente disponíveis pela Cooperativa para saldar eventuais compromissos. Destaque-se que durante todo
o período analisado, o indicador manteve-se elevado, evidenciando um comportamento
bastante conservador. Acrescente-se ainda que, em jun.19, uma parcela de 45,6% das
aplicações da Cooperativa estava aplicada na Central Uniprime, 15,1% lastreada em Títulos
Federais e 39,3% direcionada a cotas de fundos de investimento.
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GRÁFICO 02 - LIQUIDEZ / ATIVO TOTAL - %
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4. Em relação às operações de crédito, observamos que a participação do maior tomador era
equivalente a apenas 1,11% da carteira, a do segundo maior 1,1%, do terceiro 0,92%, do
quarto 0,9% e do quinto 0,87%, somando um total de 4,9% entre os cinco maiores
tomadores. Na sequência, notamos que os dez maiores detinham 8,2%, os vinte maiores
12,8% e aos cinquenta 21%, cabendo a todos os demais o restante, 79%. Essa estrutura
caracteriza uma concentração bastante confortável e vem, desde o ano de 2015, assumindo
composição cada vez mais tranquila. Apurou-se também que o somatório das vinte
maiores operações em atraso correspondia a uma pequena parcela equivalente a 0,18% da
carteira total e que a maior (0,05%) estava relacionada a um cliente-pessoa física.
5.
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6.

Ainda em relação às Operações de
Crédito, considerando-se os critérios
da Res. 2.682, enquanto 93,2% da
carteira estava classificado nos três melhores níveis (1,4% no nível AA, 63%
no A e 28,8% no B), 4,9% permanecia distribuído nos níveis inferiores
(D, E, F, G e H) e apenas 1,9% estava
em atraso. O Gráfico 03 ao lado ilustra essa privilegiada composição.
Durante os últimos dez anos (jun.09
a jun.19), com exceção dos períodos
ago.11/jun13 e ago.15/jun.18, o Índice de Qualidade da Carteira - IQC
evoluiu em patamares ligeiramente inferiores aos do IQC Padrão (equivalente a 8,5), tendo atingido seu menor nível em abr.12 (7,06). Mais recentemente, desde jul.18, o IQC tem

GRÁFICO 03 - CARTEIRA DE CRÉDITO
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caminhado acima de 8 pontos, encerrando o 1o.sem.19 em 8,19, o que evidencia a elevada
qualidade da carteira de crédito da Cooperativa, como pode ser observado no Gráfico 04
da página anterior.
7.
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O comportamento histórico das operações contabilizadas em write off, Gráfico 05, mostra
um forte aumento a partir de jun.12, quando alterou a curva de tendência, evoluiu até
dez.17, atingindo R$ 44,6 milhões e, na sequência, cresceu para R$ 54,8 milhões (jun.19).
Em outra visão, quando relacionamos os Write off e as Operações de Crédito, Gráfico 06,
verificamos que a partir de jun.12 a relação muda de patamar, cresce rapidamente de 2%
para 5,5% (out.12), recua e passa a oscilar entre 4% e 6% até jun.17, quando rompe essa
faixa e passa a variar entre 7% e 8%, encerrando o 1o.sem.19 em 6,7%. Pela leitura desse
gráfico pode-se concluir que as operações em write off vêm crescendo mais rapidamente
que as Operações de Crédito, uma tendência que, apesar do reduzido valor das operações
em atraso, precisa ser revertida.
GRÁFICO 06 - WRITE OFF / OPs. de CRÉDITO - %

GRÁFICO 05 - OPERAÇÕES EM WRITE OFF - R$ MILHÕES
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A exemplo do que ocorre com a maioria das cooperativas de crédito, a UNIPRIME N PR
conta com duas principais fontes de recursos operacionais: Depósitos e Patrimônio Líquido, ambas sustentadas integralmente por recursos de associados. Assim, como consequência da confiança que os cooperados conferem à UNIPRIME N PR, em jun.19 seus
Depósitos (à Vista e RDC) eram equivalentes a 72% do seu Passivo, posicionando-se
como sua mais importante fonte de captação de recursos. Por outro lado, os recursos
próprios - outra prova de confiança - representavam 22% e outros exigíveis apenas 6%.

9. Analisando a concentração dos depósitos, em jun.19 a participação do maior aplicador
correspondia a 7,1% da carteira, a do segundo 3,9%, do terceiro 2% (todas cooperativas de
médicos), do quarto 1,5% (um hospital) e do quinto 1,3% (um abatedouro de aves).
Desse modo, os cinco maiores depositantes eram responsáveis por 15,8% das captações,
os cinco seguintes por 4,2%, os dez seguintes 5,4% e todos os demais por 74,6%, composição levemente melhor que a anterior e que configura um satisfatório grau de diversificação das fontes de recursos. Em paralelo, o associado que mais contribuía para a formação
do Capital Social possuía uma participação equivalente a 2,9%, o segundo 1,7%, o terceiro
1,5%, o quarto 1,4 e o quinto 1,3%. Com essa composição, a parcela acumulada pelos
cinco maiores cotistas era de 8,8%, pelos vinte maiores 19% e pelos cinquenta 26%.
Assim, os demais 23.691 cooperados contribuíam com 74% do Capital Social.
10. Durante o exercício de 2018 a Cooperativa gerou um volume de Receitas Operacionais
equivalentes a R$ 271 milhões, valor 3,4% superior às Receitas apuradas em 2017. Na
composição das Receitas Operacionais observou-se forte participação de Receitas derivadas de Operações de Crédito (55%) e de Receitas de Tesouraria (33%), cabendo às Receitas
de Serviços (8%)/Outras Receitas Operacionais (4%) o restante. No período, as Despesas
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Operacionais pressionadas, principalmente, pelas Provisões para CRELI, evoluíram apenas 5,6%, o que resultou em um Lucro Operacional de R$ 168 milhões, semelhante ao
apurado em 2017.
11. Com issso, a Cooperativa contabilizou Sobras Líquidas de R$ 75 milhões, registrando
Margem Líquida de 28% e Rentabilidade anual de 13,5%, indicadores que, embora inferiores aos apurados em anos anteriores, sintetizam um bom desempenho, principalmente
quando comparados aos de instituições financeiras de porte semelhante e levadas em
conta as dificuldades conjunturais enfrentadas pela economia brasileira durante os últimos anos. Observando-se o Gráfico 07 abaixo, podemos notar também que, enquanto as
Receitas Operacionais (em azul) relativas aos exercícios de 2016, 2017 e 2018 regrediram
(R$ 272 milhões, R$ 262 milhões e R$ 271 milhões, respectivamente), as Depesas Totais
(em vermelho) cresceram (R$ 178 milhões, R$ 178 milhões e R$ 196 milhões, nessa
ordem), o que pressionou as Sobras para baixo: R$ 94 milhões, R$ 84 milhões e R$ 75
milhões, da mesma forma.
12. Em uma visão de longo prazo, verificou-se também que durante o período de dez anos,
2008 a 2018, a Cooperativa obteve uma performance bastante consistente. As Receitas
Operacionais evoluíram de R$ 46 milhões para R$ 271 milhões, registrando crescimento
médio de 19,4% a.a. e, no mesmo período, as Sobras Líquidas, partindo de R$ 16 milhões, atingiram R$ 75 milhões, revelando aumento médio de 16,7% a.a. (Gráfico 07).
GRÁFICO 07 - CONTA DE RSULTADOS - R$ MILHÕES
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13. Quanto aos primeiros seis meses de 2019, verificou-se que as Receitas Operacionais da
Cooperativa atingiram o valor R$ 152,5 milhões, 17% superior ao apurado em igual
período de 2018. Em paralelo, as Despesas Operacionais, também pressionadas pelas
Provisões para CRELI, cresceram 19%, o que proporcionou à Cooperativa um Resultado
Operacional de R$ 101 milhões, 15% superior ao de igual período de 2018. Na sequência,
em função de Resultados não Operacionais 23% superiores aos de jun.18, a Cooperativa
fechou o semestre com Sobras Líquidas de R$ R$ 47,7 milhões, 6,8% superior ao apurado
em jun.18.
14. Depois de variar em torno de 80% até 2014, o Índice de Basileia recuou verticalmente de
68,7% para 13% (jan.15), consequência de uma alteração promovida no cálculo do Índice
que, até o final do ano de 2014, era executado pela Central, de forma manual, com auxílio
de planilhas, passando, a partir de 2015, a ser elaborado por equipe própria da UNIPRIME N PR, que passou a utilizar um aplicativo exclusivo para essa finalidade. Em dez.16
o Índice de Basileia já havia evoluído para 37,8%, fechando 2017 em 38,6%, 2018 em
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30,9% e jun.19 em 26,3%, um patamar bastante conservador, considerando-se o nível
mínimo permitido pelo BACEN, de 11% (Gráfico 08). Assim, partindo desse nível, a
Cooperativa dispõe ainda de muito espaço para ampliar sua carteira de crédito e, em
alternativa a suas aplicações em Liquidez, buscar níveis mais elevados de Rentabilidade.
GRÁFICO 08 - ÍNDICE DE BASILEIA - %
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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 na visita de due
diligence realizada na Cooperativa durante os dias 11 a 14.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 49% ficou no intervalo das duas melhores
notas e 46% atingiu a nota máxima.
LIQUIDEZ - Como já mencionado, no encerramento do 1o.sem.19 a Cooperativa
direcionava à sua Liquidez um montante de R$ 1,6 bilhão, valor equivalente a 62% dos
seus Ativos, a 176% de suas Operações de Crédito e a 87% de seus Depósitos Totais,
posicionamento que evidencia o grau de segurança e conservadorismo praticado pela sua
direção e oferece a seus associados um elevado grau de garantia. Em jun.19 a Liquidez
estava lastreada em Depósitos na Uniprime Central (44%), Cotas de Fundo de Investimento (38%), Títulos Federais (14%), Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (3%) e
Disponibilidades (1%). Com isso, esse indicador elevou para 16% sua contribuição para a
nota final. Vale, no entanto, comentar que, embora a elevada Liquidez praticada pela
UNIPRIME N PR proporcione maior segurança a seus cooperados, comparativamente às
Operações de Crédito, oferece um menor retorno patrimonial, circunstância que, em função das baixas taxas de juros praticadas no mercado nacional, deve ser reavaliada.
GERÊNCIA - Na visita realizada às instalações da UNIPRIME N PR foi observado,
mais uma vez, um saudável relacionamento entre membros do Conselho de Administração, Diretoria, associados e funcionários. O prédio onde, desde jan.07, está localizada sua
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sede, é próprio, amplo, confortável, seguro e decorado com bom gosto, o que favorece a
interação entre seus vários escalões. Além disso, a Cooperativa oferece uma ampla lista de
benefícios aos colaboradores, com destaque para saúde, crédito consignado, participação
nos Resultados e auxílio educação. Acrescente-se ainda o elevado nível de qualificação de
seu quadro de colaboradores, dos quais 28% possui curso de pós-graduação, 56% tem
formação superior completa e 9% está com curso superior em andamento. Ao mesmo
tempo, uma parcela de 57% é certificada na CPA 10, outros 13% na CPA 20 e cinco no
CEA. Na segunda colocação, esse item manteve sua pontuação em 14% da nota final.
CONTROLES - Este grupo obteve a terceira maior posição, contribuindo com 13,1% da
nota final. Nesse item foi considerado o constante aprimoramento da área de Controles
Internos, assim como a estrutura de auditoria adotada pela Cooperativa, que é atualmente
exercida simultaneamente pela PWC, pela Bauer Auditores Associados, pela Uniprime
Central, pelo BACEN, por uma equipe própria e ainda pelo seu Conselho Fiscal. O
indicador de Qualidade dos Sistemas de Acompanhamento dos Riscos Operacional/
Crédito/Mercado/Liquidez, com detalhados controles de VaR e Basileia, também se
configuram como importantes destaques.
CONJUNTURA - As cooperativas de crédito ligadas a profissionais da área médica e
atividades afins operam em um setor tradicionalmente resistente a mudanças na conjuntura. Normalmente são cooperados com elevado nível de renda e por isso mais aplicadores do que tomadores. No entanto, conforme permite seu Estatuto Social, mesmo que
lenta e cautelosamente, a UNIPRIME N PR está, progressivamente, ingressando em
segmentos e regiões alheios aos seus tradicionais nichos de atuação que, por possuírem
características específicas, devem ser avaliados com redobrados cuidados, pois, em épocas
de baixo crescimento econômico do País, o comportamento defensivo de alguns associados pode aumentar o risco da Cooperativa. Na avaliação total, esse indicador alcançou
12,5% da nota final, ficando na quarta melhor posição.
CRÉDITO - Na quinta colocação, a carteira de crédito da Cooperativa, mais uma vez,
reeditou, neste 1o.sem.19, o bom desempenho já obtido em anos anteriores, contribuindo com 10% da nota consolidada. Embora ofuscada pela evolução da Liquidez e, por isso,
contribuindo com apenas 35% dos Ativos, no fim do 1o.sem.19 a carteira de crédito (i)
mantinha baixa concentração de tomadores (o maior com apenas 1,11% das operações e
os cinco maiores com 4,9%), (ii) possuía elevada participação de operações classificadas
nos três melhores níveis - AA, A e B - da Res. 2.682 (93,2%), (iii) registrava apenas 1,9%
de operações em atraso e (iv) trabalhava com um IQC de 8,19, pouco abaixo do IQC
Padrão. A parte negativa fica por conta das “operações em write off 1” que, embora ainda
pouco relevantes, estão crescendo mais rapidamente do que a carteira de crédito.
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GRUPO

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

CONTROLE

44,0
51,0

44,0
52,5

46,0
58,5

46,0
58,5

46,0
58,5

46,0
59,5

46,0
63,0

46,0
63,0

46,0
54,0

46,0
54,0

50,0
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

CAPITAL

32,0

32,0

28,0

23,2

23,2

24,0

30,0

30,0

32,0

32,0

30,0

GERÊNCIA

33,0

33,6

38,4

38,4

38,4

38,4

44,4

44,4

44,4

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

RESULTADOS
CRÉDITO

38,0
49,8

38,0
49,8

38,0
42,6

32,0
42,6

38,0
34,2

38,0
36,0

38,0
46,2

38,0
39,0

38,0
46,2

38,0
40,8

38,0
40,0

LIQUIDEZ

73,5

61,5

75,0

69,0

61,5

62,2

66,0

57,0

61,5

63,0

75,0

CONJUNTURA

PERFORMANCE
TOTAL

19,0 16,0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 14,0 16,0 14,0
380,0 373,5 388,3 371,5 361,6 365,9 389,7 380,7 384,5 394,2 400,3
38,0

COMITÊ
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COMITÊ DE REVISÃO:
26.DEZ.19
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58,2

74,3

72,3

73,2

77,9

76,1

73,1

78,8

80,1

TOTAL GERAL
CLASSIFICAÇÃO

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2+

A2+

A2+

A3

A3

Dez.18

Jun.19

HIGHLIGHTS - UNIPRIME NORTE DO PARANÁ
Dez.11

R$ mil

LIQUIDEZ
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Risco AA-C
Risco F-H
Créditos Atrasados
IQC
ATIVO PERMANENTE
TOTAL DE ATIVOS
Analistas
Relator: Julio Flavio Souza Lima DEPÓSITOS TOTAIS
(55) 21-2272-9639
RECURSOS DE REPASSES
julio@argusrating.com
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Gerente: Joel Sant´Ana Junior
RECEITAS DA ATIVIDADE
(55) 21-2272-9603
DESPESAS DE CAPTAÇÃO
joel@argusrating.com
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SOBRAS LÍQUIDAS (*)
RBA
RELATÓRIO DE REVISÃO

56,0

418,0 429,5 446,5 445,8 433,9 439,1 467,6 456,8 457,6 473,0 480,4

Dez.13

Dez.14

Dez.15

Dez.16

295.933 354.400

Dez.12

430.494

565.436

680.197

930.082 1.238.449 1.577.707 1.611.003

Dez.17

258.839 282.264

368.564

449.487

593.464

593.393

678.170

782.450

913.512

225.398 249.851

344.142

415.257

548.203

529.222

600.541

755.026

879.897

4.097

7.536

4.287

3.539

12.072

12.115

15.178

29.202

25.630

21.164

14.931

9.986

13.050

42.564

27.645

26.438

22.057

18.156

7,34

7,70

8,11

8,06

7,51

7,69

7,84

8,06

8,19

14.307

14.197

14.899,3

20.499

22.739

21.033

30.918

32.819

33.625

569.769 652.399 818.468,7 1.037.789 1.304.135 1.568.496 1.974.428 2.419.013 2.585.201
315.530 377.952 508.580,8
4.486

838.733 1.034.627 1.295.612 1.609.109 1.858.356

18.291,2

15.121

10.665

6.633

3.039

1.095

203.739 229.124 254.981,5

324.790

377.941

440.526

553.024

660.366

579.976

97.407 102.419,7

154.792

214.568

272.088

262.184

270.963

152.507

(25.181) (23.603) (29.770,2)

(50.168)

(79.351) (105.647)

(78.172)

(78.403)

(44.803)

(25.710) (29.507) (34.255,5)

(46.242)

(53.825)

(60.190)

(69.392)

(77.028)

(44.773)

30.229

29.211

29.575,1

49.051

63.968

93.795

83.729

74.956

47.712

75,1%

78,9%

69,6%

30,8%

20,5%

37,8%

38,6%

30.9%

26,3%

88.704

10.452

642.282

-

OBS. - Contas de Resultados referentes a jun.19 se referem aos seis primeiros meses do ano
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COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA.
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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: 3.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 Procópio, Curitiba Batel, Curitiba Juvevê, Ivaiporã, Londrina Palhano, Londrina Sede, Maringá,
Norte Pioneiro, 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, Ribeirão Preto, São José do Rio
Preto e Sorocaba.
PAs: 27
Auditoria Externa: PWC – PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes e
Bauer Auditores Associados
Uniprime Central
Auditoria Interna: Integrada por equipe de colaboradores da UNIPRIME N PR
Número de Cooperados: 23.741, sendo 16.271 Pessoas Físicas e 7.470 Pessoas Jurídicas
Número de Funcionários: 312
Central: Uniprime Central Interestadual de Cooperativas de Crédito.
Sistema: Uniprime
Diretoria:
Diretor Executivo
Carlos Alberto D. Mascarenhas
Diretor Financeiro
Jayr Paula Gomes Gonçalves
Diretor Regional
João Maria da Silveira
Diretor Gerente
Antonio Hernandes
Conselho de Administração:
Alvaro Jabur - Presidente
Adalberto Carlos Giovanini Filho
Antônio Vendramin Filho
Evandro Bazan de Carvalho
José Pereira Filho
Luis Francisco Costa
Marcos Toshio Nisioka
Oswaldo M. de Queiroz Filho
Sergio Eduardo Girotto
Aldo Yoshissuke Tagushi
Claudio Clementino Camacho Biazin
Hakaru Otta
Jesus Robero Ceribelli
Roberto Tanus Pazello
Conselho Fiscal:
Efetivos
Suplentes
Carlos Augusto Marques da Costa Branco Roberto Yoshimitsu Kanashiro
Osvaldo Pedroso Junior
Adriano Fonseca Vituri
Luis Renato Manfredini Hapner
Edison Zangale de Azevedo
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VII . HISTÓRICO

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 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 junto a demais profissionais da área da
saúde e, por fim, junto a outros profissionais de curso superior, a empresários e empresas em
geral. Essa aproximação vem sendo mantida através de um permanente contato, da realização de
eventos econômicos, culturais e sociais, e da divulgação da Cooperativa e de sua marca: UNIPRIME.
Em 2007, a Cooperativa recebeu do BACEN autorização para abertura do quadro de associados
para a classe de empresários. Em seguida, 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 Circ. 3.438 do
BACEN possibilitou às instituições financeiras não bancárias a abertura de contas de liquidação
naquele Banco, gozando praticamente das mesmas prerrogativas da Conta Reserva Bancária dos
Bancos. 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, o que ocorreu em mai.09. 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, a partir de nov.09, a Cooperativa passou a integrar o SPB, podendo, com isso, utilizar o
Sistema de Transferência de Recursos para liquidação e recepção direta de Transferência Eletrônica
Disponível (TED) e para operar diretamente, sem a participação de nenhum Banco, na SELIC,
CETIP, CIP e na B3. Nesse processo, a UNIPRIME N PR teve participação marcante, pois 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, pois, mesmo não sendo Banco, recebeu do BACEN um
número de Banco (084) para a realização dos serviços pertinentes. 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, otimizando o processo de liquidação diária de operações no SPB. No final desse
mesmo 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.
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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
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, para tornar viáveis seus
objetivos, 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.
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.
No presente, sua rede de PA atende a todos os municípios dos Estados de São Paulo e Paraná,
com área de abrangência com 215 municípios. Seguindo uma tendência de mercado, a UNIPRIME
N PR criou também Plataformas de Negócios, cujo principal objetivo é atender a clientes especiais
e empresas de maior porte atuantes em sua região de abrangência.
Em 2017, a Cooperativa inaugurou seu 2o PA em Curitiba (Juvevê) e um outro em Jundiaí-SP,
elevando o total para 27. 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.
Dando sequência a seu plano de expansão, a UNIPRIME N PR inaugurou, no dia 10.dez.19, sua
28ª agência, na cidade de Piracicaba - SP, um dos principais centros industriais da região. A nova
unidade está localizada na Avenida Independência, 724, Bairro Alemães. Com isso, elevou para 28
seu número de PAs, todos distribuídos entre os Estados do Paraná e São Paulo.

VIII. FONTES DE INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA ESTE RELATÓRIO
1. Balanços e balancetes mensais do período analisado.
2. Perfil RISKCOOP preenchido.
3. Visita de due diligence
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Excelente condição geral de
risco. As bases financeira e
estrutural são sólidas e
resistem a mudanças
conjunturais e estruturais da
economia.

Esta classificação está sujeita a
alterações, independente da
validade do Relatório. Para
certificar-se da classificação
vigente, consulte
www.lfrating.com/ratingsrealizados.

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 funcionamento 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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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 funcionamento 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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UNIPRIME N PR

IX. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS DO AVALIADOR - Argus
LFRating foi criada em 2002 como complemento dos serviços de avaliação de instituições
financeiras e não financeiras que a Lopes Filho & Associados já realizava há 26 anos. Em 2014
tornou-se uma Agência de Rating independente e passou a se denominar Argus Classificadora
de Risco de Crédito Ltda, mantendo o nome fantasia LFRating. É formada por profissionais
de elevada experiência em avaliação corporativa, que uniram seus conhecimentos para prover o
mercado brasileiro de serviços de análise de risco de todas as modalidades, baseados 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 emissões de empresas nacionais, 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 econômicofinanceiras;
· um pormenorizado trabalho de due diligence, incluindo abrangente entrevista com os dirigentes e responsáveis pela emissão 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 emissor,
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, 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 presidido por Joel Sant’Ana Junior e formado por pelo menos dois
analistas não envolvidos na avaliação em questão. A escala utilizada para classificação de emissões
diversas é baseada em nossa experiência e ajustada ao longo do tempo por fatos concretos que
alterem a estrutura do Sistema Financeiro Nacional ou da Economia Brasileira.
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RISKcoopClassificação de Risco de Cooperativas de Crédito
CLASSIFICAÇÃO

A3
A2
A1
B3
B2
B1
C2
C1
D

CONCEITO

Excelente condição geral de risco. As bases financeira e estrutural estão sólidas e resistem a
mudanças conjunturais e estruturais da economia.
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.
Boa condição geral de risco. As bases financeira e estrutural são firmes e resistem, no médio
prazo, a mudanças conjunturais ou estruturais da economia.
Boa condição geral de risco. As bases financeira e estrutural estão suscetíveis, no médio prazo,
a mudanças conjunturais ou estruturais da economia.
Média condição geral de risco. As bases financeira e estrutural estão suscetíveis, no curto
prazo, a mudanças conjunturais ou estruturais da economia.
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.
Elevada condição geral de risco. As bases financeira e estrutural não suportam mudanças
conjunturais ou estruturais da economia.
Frágil condição geral de risco. As bases financeira e estrutural estão muito sensíveis a
quaisquer mudanças conjunturais ou estruturais da economia, sugerindo ajustes imediatos.
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.

Resistência
a mudanças

Alta

Investment Grade

Média

Speculative Grade

Baixa
Tempo para efeito

Frágil
Crítica

Curto

Médio

Longo

RELATÓRIO DE REVISÃO
COMITÊ ORIGINAL: 01.JUN.07
COMITÊ DE REVISÃO:
26.DEZ.19
VÁLIDO ATÉ: 26.DEZ.20

© 2019 por Argus Classificadora de Risco de Crédito Ltda.
Todos os direitos reservados conforme Lei 9.610/98.
Número desta análise: 11

24/24

