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Uniprime Norte do Paraná - 
Cooperativa de Crédito Ltda. 

Principais Fundamentos dos Ratings 
Ratings Afirmados: Em 16 de abril de 2020, a Fitch Ratings afirmou os ratings da Uniprime 
Norte do Paraná - Cooperativa de Crédito Ltda. (Uniprime NP). Os ratings da Uniprime NP são 
fortemente influenciados por sua franquia regional, pela estabilidade de seu modelo de 
negócios — apesar do menor porte, limitada diversificação de atividades, geográfica e de 
receitas da instituição — e por seus bons indicadores financeiros. Os ratings consideram, ainda, 
como fator de alta influência, os adequados níveis de qualidade de ativos da instituição. 

Perspectiva Negativa: A revisão da Perspectiva dos ratings da Uniprime NP para Negativa 
reflete a expectativa da Fitch de que, embora seja difícil de prever sua profundidade e duração, 
a deterioração do cenário macroeconômico por conta da pandemia de coronavírus afetará 
negativamente a qualidade de ativos e a rentabilidade da instituição. Grande parte da carteira 
de crédito da Uniprime NP é voltada para o setor de saúde, que, apesar de estar sendo 
bastante demandado no momento, pode ter efeitos diversos em seu desempenho ao longo do 
tempo. 

Boa Qualidade de Ativos: Em dezembro de 2019, os créditos em atraso acima de noventa dias 
correspondiam a baixos 0,5% do total da carteira de 1,5% em dezembro de 2018. Já os 
empréstimos classificados entre os níveis 'D-H', pela faixa de risco do Banco Central do Brasil, 
representavam 3,1% do total em dezembro de 2019 (4,3% em 2018), com índice de cobertura 
de 105%. O volume de créditos levados a prejuízo tem sido baixo (0,2% em 2019 e 1,2% em 
2018), devido às altas recuperações junto aos cooperados, em virtude do forte relacionamento 
e do adequado nível de garantias. A agência acredita que a cooperativa terá dificuldades para 
manter os níveis de inadimplência nesses patamares, dado o cenário mais desafiador. 

Adequada rentabilidade: A Uniprime NP segue reportando bons indicadores de rentabilidade, 
em linha com os apresentados nos anos anteriores. Em 2019, a cooperativa reportou índice de 
resultado operacional/ativos ponderados pelo risco de 3,5%, de 3,6% em 2018. Apesar do bom 
histórico, a Fitch considera que, diante do atual cenário, a cooperativa terá desafios para 
sustentar seus atuais indicadores de rentabilidade em 2020, uma vez que a agência considera 
que haverá menor atividade de crédito, redução das receitas com títulos e valores mobiliários 
e maiores despesas de provisionamento ao longo do ano, por conta da crise. 

Capitalização e Liquidez Confortáveis: O índice de capital regulatório da cooperativa, é 
totalmente formado por Capital Nível 1 e tem sido historicamente elevado (média de 34% nos 
últimos cinco anos). A recente redução de capital para 21% em 2019 ocorreu em função do 
fluxo de saídas de cooperados, de BRL151 milhões (líquidos) no ano passado. Em março de 
2019, esse fluxo já estava estabilizado e a Uniprime NP já apresentava uma base de quotistas 
muito mais pulverizada. A captação, crescente e de baixo custo, é composta principalmente 
por depósitos, com certa concentração junto aos vinte maiores depositantes (28% em 
dezembro de 2019). O risco de liquidez é baixo, e os ativos líquidos da Uniprime NP 
totalizavam elevados BRL1,4 bilhão em abril de 2020.  

Sensibilidades dos Ratings 
Fatores que Podem Levar a uma Ação de Rating Negativa/Rebaixamento: Redução do Capital 
Nível I para menos de 20%, decréscimo considerável dos depósitos — que prejudique sua 
liquidez, e aumento relevante da alavancagem (índice créditos/patrimônio acima de 4,0 vezes).  

Fatores que Podem Levar a uma Ação de Rating Positiva/Elevação: Há limitada possibilidade 
de elevação do rating a médio prazo.  
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Dados financeiros 
Uniprime Norte do Paraná - Cooperativa de 
Crédito Ltda. 

 31 Dez 2019 31 Dez 2018 

Total de Ativos 
(USDmi) 

679,0 624,0 

Total de Ativos 
(BRLmi) 

2.736,0 2.419,0 

Patrimônio 
Líquido (BRLmi) 

532,0 658,0 
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Ratings do Emissor (incluindo os maiores emissores) 

Tipo de Rating Rating  

Rating Nacional de Longo Prazo A(bra)  

Rating Nacional de Curto Prazo F1(bra)  

Fonte: Fitch Ratings. 

Rating de Classes de Dívida 

de Rating Rating  

   

Sênior Preferencial e Não 
Preferencial 

  

Dívida Subordinada e outro 
capital híbrido  

  

Dívida Legada Nível 2 Superior   

   

   

   

Fonte: Fitch Ratings 



 

Relatório de Rating  │7 de maio de 2020 fitchratings.com 
 fitchratings.com/brasil 3 

 

  

 
Bancos 

Bancos 
BRASIL 

 

 

  

Resumo das Demonstrações Financeiras e Principais Indicadores 
  31 Dez 2019 31 Dez 2018 31 Dez 2017 31 Dez 2016 31 Dez 2015 

 12 Meses 12 Meses 12 Meses 12 Meses 12 Meses 12 Meses 

 USDmi BRLmi BRLmi BRLmi BRLmi BRLmi 

 

Auditado – Sem 
Ressalvas 

Auditado – Sem 
Ressalvas 

Auditado – Sem 
Ressalvas 

Auditado – Sem 
Ressalvas 

Auditado – Sem 
Ressalvas 

Auditado – Sem 
Ressalvas 

Resumo Demonstração do Resultado       
Receita Financeira Líquida e Dividendos 32 127.4 99.8 90.2 92.3 83.2 

Receitas de Prestação de Serviços e Comissões 
Líquidas 

7 29.7 22.4 13.5 7.4 4.0 

Outroas Receitas Operacionais 8 30.9 53.2 64.1 62.1 45.1 

Total de Receitas Operacionais 47 188.0 175.4 167.8 161.8 132.3 

Despesas Operacionais 24 94.8 79.3 68.5 62.5 54.0 

Lucro Operacional antes de Provisão 23 93.2 96.1 99.3 99.3 78.3 

Despesas de Provisão para Créditos e Outros 1 4.6 18.8 16.9 8.4 13.0 

Lucro Operacional 22 88.6 77.3 82.4 90.9 65.3 

Outras Itens Não-operacionais (Líquidas) -1 -3.0 -2.2 -1.7 -1.5 n.a. 

Impostos 0 0.1 0.1 0.1 0.1 1.3 

Lucro Líquido 21 85.5 75.0 80.6 89.3 64.0 

Outros Resultados Abrangentes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Resultado Abrangente Fitch 21 85.5 75.0 80.6 89.3 64.0 

       
Resumo do Balanço       
Ativos       
Créditos Brutos 266 1,073.3 739.7 645.6 610.8 611.6 

Créditos Duvidosos Incluídos Acima 8 33.5 31.7 39.5 24.3 31.1 

Provisões para Créditos 9 35.5 33.2 22.4 18.8 18.8 

Créditos Líquidos de Provisão 258 1,037.8 706.5 623.2 592.0 592.8 

Depósitos Interfinanceiros 140 566.2 962.8 849.8 550.0 362.3 

Derivativos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Outros Títulos e Ativos Operacionais 240 966.6 607.7 397.8 383.8 320.7 

Total de Ativos Operacionais 638 2,570.6 2,277.0 1,870.8 1,525.8 1,275.8 

Caixa e Disponibilidades 1 6.0 25.2 7.7 4.2 5.1 

Outros Ativos 40 159.8 116.8 95.9 38.5 23.2 

Total de Ativos 679 2,736.4 2,419.0 1,974.4 1,568.5 1,304.1 

       
Passivos       
Depósitos de Clientes 499 2,010.1 1,609.1 1,295.6 1,034.6 838.7 

Depósitos Interfinanceiros e Outras Captações de 
Curto Prazo 

0 0.0 1.1 3.0 3.5 n.a. 

Outras Captações de Longo Prazo n.a. n.a. n.a. n.a. 3.4 10.7 

Passivos de Negociação e Derivativos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Captação Total 499 2,010.1 1,610.2 1,298.6 1,041.5 849.4 

Outros Passivos 48 194.0 150.5 124.6 88.5 77.9 

Ações Prefer. Cumul. e Cap. Híbr. Contab. como 
Dívida 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Patrimônio Líquido 132 532.3 658.3 551.2 438.5 376.8 

Total de Passivos e Patrimônio Líquido 679 2,736.4 2,419.0 1,974.4 1,568.5 1,304.1 

Taxa de Câmbio  USD1 = 
BRL4.0301 

USD1 = 
BRL3.8742 

USD1 = 
BRL3.3074 

USD1 = 
BRL3.2585 

USD1 = 
BRL3.9042 
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Resumo das Demonstrações Financeiras e Principais Indicadores 
 31 Dez2019 31 Dez 2018 31 Dez 2017 31 Dez 2016 31 Dez 2015 

Indicadores (anualizados quando apropriado)      

      
Rentabilidade      
Result. Operacional / Ativo Ponderado Pelo Risco 3.5 3.6 5.8 7.8 7.8 

Receita Líquida de Intermediação /Média de Ativos 
Operacionais 

5.2 4.8 5.3 6.6 7.2 

Despesa Não-Financeira / Receita Bruta 50.4 45.2 40.8 38.6 40.8 

Lucro Líquido / Média do Patrimônio Líquido 14.5 12.4 16.3 21.5 18.1 

      
Qualidade de Ativos      
Índice de Créditos Duvidosos 3.1 4.3 6.1 4.0 5.1 

Evolução de Créditos Brutos 45.1 14.6 5.7 -0.1 34.1 

Provisões para Créditos / Créditos Duvidosos 106.0 104.7 56.7 77.4 60.5 

Despesas de Provisão para Crédito / Média de Créditos 
Brutos 

0.5 2.7 2.7 1.4 2.5 

      
Capitalização      
Índice de Capital Principal 21.0 31.0 38.6 37.8 44.7 

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

Núcleo de Capital Fitch 21.0 31.0 38.6 37.6 44.5 

Patrimônio Tangível /Ativos Tangíveis 19.4 27.2 27.9 27.9 28.8 

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

Créditos Duvidodos/ Capital Principal -0.4 -0.2 3.1 1.3 0.0 

Créditos Duvidodos/ Núcleo de Capital Fitch -0.4 -0.2 3.1 1.3 3.3 

      
Captação e Liquidez      
Créditos / Depósitos de Clientes 53.4 46.0 49.8 59.0 72.9 

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

Depósitos de Clientes / Captação 100.0 99.9 99.8 99.3 98.7 

Índice de Liquidez de Longo Prazo (NSFR) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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A presente publicação não é um relatório de classificação de risco de crédito para os efeitos do 
artigo 16 da Instrução CVM no 521/12.  Os ratings acima foram solicitados pelo, ou em nome 
do, emissor, e, portanto, a Fitch foi compensada pela avaliação dos ratings. 
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