RELATÓRIO
DE GESTÃO

2018
Londrina, 18 de janeiro de 2018

I - INTRODUÇÃO
No próximo dia 19 de fevereiro de 2019 a Uniprime Norte do Paraná realizará a sua
Assembleia Geral Ordinária. Nela apresentará, além do presente relatório de gestão, os
resultados obtidos durante o exercício de 2018 para apreciação e deliberação do seu corpo
associativo.
Este documento apresenta de forma sucinta as principais ações de gestão desenvolvidas
durante o último exercício fiscal.
Inicialmente, deve ser destacado que a administração da cooperativa é feita de forma
planejada, ordenada e segura, a fim de cumprir a sua missão institucional. Assim, ao final
do ano de 2017, reuniram-se os componentes da Diretoria Executiva, do Conselho de
Administração e os funcionários ocupantes dos cargos gerenciais, como é feito anualmente.
Nesse encontro foi elaborado o planejamento estratégico que contém os objetivos,
estratégias, ações, metas e orçamentos para o exercício encerrado em 31 de dezembro de
2018.
Agora, findo o ano de 2018, marcado pela volatilidade do mercado financeiro e das
incertezas políticas de uma eleição para presidência da república muito disputada, concluise que o cumprimento do Planejamento Estratégico foi o fator preponderante para o sucesso
da Cooperativa, que termina o ano com resultado de R$ 78.147.518,00.
Esse bom desempenho pode ser explicado pelas principais ações de gestão colocadas em
prática e que constam neste relatório.
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II – APRESENTAÇÃO
A – A Instituição
A Uniprime Norte do Paraná - Cooperativa de Crédito Ltda. é uma cooperativa de crédito
pertencente ao Sistema Financeiro Nacional e autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil através do expediente DECUR/NUORF 97/0750, de 22.12.1997. Foi constituída em
Assembléia Geral no dia 01.09.1997 e iniciou efetivamente as suas atividades em 03 de
março de 1998.
Diferente das demais cooperativas, ela foi concebida para atuar inicialmente junto ao grupo
de médicos em uma área de ação compreendida pelas cidades jurisdicionadas por três
Unimed – Londrina, Maringá e Apucarana. Posteriormente, atingiu as jurisdições das
Unimed Jacarezinho, Cornélio Procópio, Umuarama, Cianorte, Campo Mourão e
Paranavaí, e abriu o quadro de associados para o grupo de profissionais da área da saúde,
empresários e para o Grande Grupo 2 da Classificação Brasileira de Ocupações.
Atualmente sua área de abrangência se estende a 858 cidades das regiões norte, noroeste,
litoral do Paraná, região metropolitana de Curitiba e todo o Estado de São Paulo.
Com sede em Londrina a rede de agências da cooperativa se faz presente, além das cidades
citadas, nos municípios de Arapongas, Santo Antônio da Platina, Ivaiporã, Rolândia,
Paranaguá, Marília, Bauru, Cambé, Sorocaba, Campinas e Jundiaí. Em 2018 a cooperativa
inaugurou a agência de São José do Rio Preto. Reinaugurou também a agência de
Paranaguá após a realização de reformas para melhoria no atendimento dos cooperados
daquela região. Além destas agências a Uniprime Norte do Paraná visando atender as
maiores pessoas jurídicas possui duas plataformas de negócios: Plataforma Norte do Paraná
em Londrina e a Plataforma Noroeste do Paraná em Maringá.
Ressalte-se que as agências atendem, além dos cooperados da própria localidade,
integrantes do quadro social pertencentes a outros municípios de sua jurisdição. Sendo
assim, a Uniprime Norte do Paraná possui associados em 375 municípios.
B – Propósito:
“Melhorar a vida financeira das pessoas”
C – A Missão
“Fornecer consultoria, produtos e serviços aos cooperados que proporcionem conveniência,
segurança, satisfação e resultados financeiros”.

3

D – A Visão
“Ser referência como cooperativa de crédito no Brasil, exemplo de gestão ética e
profissional, que proporcione a melhor experiência ao cooperado e desenvolvimento social,
ambiental e econômico.”.
E – Os Objetivos
A Cooperativa tem por objetivo e finalidade social proporcionar assistência financeira aos
seus associados, praticando todas as operações ativas, passivas e acessórias próprias de
cooperativas de crédito, visando o aumento da eficiência, eficácia e efetividade das
atividades dos associados e a melhoria da sua qualidade de vida, além de desenvolver
programas de poupança, de uso adequado do crédito, de prestação de serviços, de
programas de educação cooperativista, visando o fortalecimento dos princípios e valores do
cooperativismo.
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III – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Uniprime Norte do Paraná está inserida no modelo de governança corporativa completo
exigido pela resolução 4.434 do Banco Central do Brasil, que pressupõe a existência de
estrutura administrativa integrada por Conselho de Administração e por Diretoria Executiva
a ele subordinada.
A sociedade exerce a sua ação através dos seguintes órgãos sociais: Assembleia Geral,
Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A Assembleia Geral é
o órgão supremo da cooperativa. A administração estratégica é realizada por um Conselho
de Administração composto por 14 associados, sendo que um deles ocupa o cargo de
Presidente e os demais são membros integrantes desse conselho. A Diretoria Executiva que
passou a ser composta de acordo com o novo estatuto por um Diretor Executivo, um
Diretor Regional, um Diretor Financeiro e um Diretor Gerente, executa todo o processo de
gestão e de representação da entidade junto ao público interno e externo. O Conselho Fiscal
é integrado por três membros efetivos e três membros suplentes que atuam de forma
conjunta e exercem assídua fiscalização sobre todas as operações e serviços.

5

A seguir na estrutura administrativa, ligados diretamente à Diretoria Executiva encontramse as áreas que dão suporte a todas as atividades da sociedade – Controladoria, Riscos,
Tecnologia da Informação, Recursos Humanos/Projetos, Marketing, AdministrativaFinanceira, Operacional, Jurídica e Comercial. Os gerentes de área dão suporte às agências
em suas rotinas diárias e ajudam na coordenação de todas as atividades da instituição, além
de prestarem assessoria à Diretoria Executiva.
As agências contam com a gerência de um funcionário com autonomia de negócios –
gerente de agência – e com uma equipe formada por gerentes administrativos, gerentes de
negócios, assistentes de negócios, assistentes de gerência, caixas executivos, assistentes
administrativos, pessoas da área de limpeza e segurança, conforme o porte da unidade.
A cooperativa dedica atenção especial aos seus controles internos. Eles estão em constante
aprimoramento a fim de atender o seu crescimento e, também, para cumprir as exigências
de outros órgãos ou instituições fiscalizadoras. Existe também o setor de “compliance",
destinado a efetuar a verificação em todos os procedimentos, serviços e documentação,
especialmente nas operações de crédito. Além disso, nessa área de controles internos
existem dois auditores incumbidos de fiscalizar diretamente as agências e áreas de suporte
através de visitas periódicas – no mínimo duas anuais – a fim de constatar a regularidade
nos serviços e operações.
Nessa estrutura de controles internos, existe a equipe responsável pelas atividades de
gerenciamento de riscos, que se utiliza do Manual de Risco Operacional para a análise de
risco de todos os processos e operações da entidade. Também faz parte das atribuições
dessa equipe o monitoramento e a gestão do risco de mercado, do risco de crédito, do risco
de liquidez e a condução das normas inerentes ao “Crime de Lavagem” ou Ocultação de
Bens, Direitos e Valores, inclusive no que tange às comunicações ao Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (Coaf), assim como o acompanhamento e alteração do LIP –
Livro de Instruções e Procedimentos.
A entidade conta com o componente organizacional de ouvidoria, conforme preceitua a
Resolução 4.433 de 23/07/2015, do Banco Central do Brasil. A ouvidoria é dirigida por um
diretor responsável previamente cadastrado junto aquele Banco e serve para monitorar e
esclarecer as dúvidas, reclamações e sugestões de associados e do público em geral que se
relacione com a cooperativa.
A cooperativa também conta com uma equipe de projetos formada por Analistas de
Negócios e Processos e liderada pelos gestores das áreas de Recursos Humanos e
Tecnologia de Informação, voltada ao desenvolvimento de padrões de procedimentos e
otimização da estrutura de negócios da cooperativa.
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Conta, ainda, com os serviços de um consultor contratado para dinamizar as reuniões
mensais de diretores, gerentes de agência e gerentes da área de suporte, e para auxiliar na
elaboração do planejamento estratégico anual e em outras atividades afins. Existe, também,
um profissional especificamente contratado para assessorar a sociedade na busca de
alternativas no mercado por tecnologia mais adequada com o momento atual da
cooperativa.
Os Conselheiros de Administração, Diretores Executivos e Conselheiros Fiscais equiparamse aos administradores das sociedades anônimas para efeito de responsabilidade criminal e
são, civil e solidariamente, responsáveis pelas obrigações assumidas pela Cooperativa
durante a sua gestão até o montante dos prejuízos causados.
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IV - PRINCIPAIS AÇÕES DE GESTÃO REALIZADAS
A – Uniprime atinge nota máxima na classificação de risco: A3
Em 2018 a cooperativa foi contemplada com nota máxima (A3) que, em outras palavras,
significa que a Uniprime tem excelente condição geral de risco, com bases financeira e
estrutural sólidas, que resistem a eventuais mudanças conjunturais e estruturais da
economia. Desde 2007 a Uniprime Norte do Paraná é avaliada pela LFRating, uma
organização neutra e independente que avalia instituições financeiras do país. A avaliação é
utilizada como referência pelo mercado e amplia a transparência aos investidores,
cooperados, clientes e parceiros das instituições avaliadas.

B – Em 2018 cooperados avaliam a Uniprime com alto grau de satisfação e excelência
A cooperativa realizou entre agosto e setembro de 2018 uma pesquisa de satisfação através
do Instituto Bonilha, instituição pioneira que atua com pesquisa de opinião, mercado e
mídia e obteve o índice de 94% de satisfação por parte de seus cooperados. Participaram
1000 cooperados escolhidos aleatoriamente pelo Instituto, abrangendo todas as agências da
cooperativa, em todas as cidades. Os resultados da pesquisa são importantes para compor
os indicadores da cooperativa e ajudar no planejamento e execução de melhorias. Os
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cooperados destacaram o bom atendimento e relacionamento da cooperativa como
diferencial em relação a outras instituições financeiras.
C – Uniprime inaugura agência sustentável em São José do Rio Preto
A nova agência da Uniprime Norte do Paraná em São José do Rio Preto (SP) foi inaugurada
no dia 3 de maio de 2018. A unidade faz parte do plano de expansão da cooperativa e se
tornou a 27ª agência da Uniprime. A escolha da cidade foi estratégica. Com cerca de 440
mil habitantes Rio Preto é reconhecida como referência em medicina e agricultura. A
novidade fica por conta do espaço, que foi idealizado e construído para ser uma agência
essencialmente sustentável. Além da eficiência energética com o uso de lâmpadas de LED,
a automação elétrica dos ambientes e o aproveitamento da luz natural externa, a construção
possui captação de água da chuva para reaproveitamento, regulagem automática das
máquinas de ar condicionado e um sistema de renovação do ar interno, trazendo conforto
para quem trabalha e frequenta a agência.

D– Uniprime reinaugura agência em Paranaguá
Há quase 10 anos na cidade litorânea de Paranaguá a agência foi modernizada para atender
melhor seus cooperados. No dia 04 de setembro de 2018 a nova agência foi entregue aos
cooperados, convidados e autoridades locais no novo padrão arquitetônico e de design. A
reforma deixou o espaço mais aconchegante e especialmente mais moderno.
E – Uniprime Norte do Paraná lança novas linhas de crédito aos cooperados
Crédito online com garantia de cotas
A cooperativa lançou em 2018 uma linha de Crédito Online com Garantia de Cotas. A nova
linha de crédito que pode ser contratada diretamente pelo cooperado através do APP de seu
telefone celular ou pelo computador, permite a utilização do valor investido em cotas como
garantia e oferece a oportunidade do cooperado realizar um empréstimo sem burocracia e
com taxas atrativas de juros.
Crédito com garantia de recebíveis de cartões de crédito
A nova linha de Crédito permite ao cooperado obter um empréstimo e oferecer como
garantia os valores de suas vendas com cartões de crédito.
F – Campanha Unicap supera R$ 18 milhões em 2018
A campanha Unicap 2018 teve como foco ampliar a participação de cooperados com mais
de 10 mil reais em cotas. Somente entre os meses de julho e novembro os cooperados
investiram mais de 10 milhões de reais em cotas. Somados aos valores aportados por
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ocasião da distribuição dos resultados no início de 2018 o valor ultrapassa a marca dos R$
18 milhões. O Unicap é um produto oferecido ao cooperado que deseja investir nas cotas da
cooperativa voluntariamente. Esse valor é remunerado anualmente pela cooperativa sob a
forma de juros ao capital. É um investimento democrático que oferece a mesma
rentabilidade para o pequeno e para o grande investidor, com o benefício de uma alíquota
única de 15% de imposto de renda no ano.
G – Uniprime Norte do Paraná emite cartões de crédito para outra singular do
Sistema Uniprime
Em dezembro de 2018 a Uniprime Norte do Paraná lançou sua família de cartões de crédito
Mastercard para outra cooperativa do Sistema Uniprime: a Uniprime Alliance. Com sede
em Cascavel, os cooperados Alliance passam a ter acesso às experiências, segurança e
praticidade dos cartões Uniprime Mastercard e do aplicativo Uniprime Card, criado
especialmente para atender outras cooperativas do Sistema.
H – Uniprime integra seus cartões com APP que permite pagamentos por
aproximação – Samsung Pay
Depois de lançar os cartões próprios em parceria com a Mastercard, a Uniprime Norte do
Paraná oferece uma nova maneira de efetuar transações através do Samsung Pay, um
sistema de pagamento que sincroniza o cartão com o aplicativo para smartphones Samsung
e com os relógios Samsung Gear. A tecnologia é inovadora e permite pagamentos apenas
com a aproximação do celular ou do relógio na maquineta, sem precisar tirar o cartão da
carteira. Além de funcionar em praticamente todos os estabelecimentos do país, o Samsung
Pay é 100% seguro e garante a criptografia dos dados e das transações.
I – Uniprime realiza ciclo de palestras sobre educação financeira
A cooperativa promoveu 8 eventos em cidades do Paraná e interior de São Paulo, com o
objetivo de contextualizar o cenário econômico-financeiro atual e abordar estratégias para
melhores práticas de investimentos. Mais de 300 cooperados participaram das palestras nas
cidades de Curitiba, Paranaguá, Londrina, Maringá, Cornélio Procópio, Marília, Bauru e
Sorocaba, ministradas pelo especialista em educação financeira, Raphael Cordeiro.
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J – Agência Fitch Ratings mantém Classificação “A”(bra) da Uniprime Norte do
Paraná
A Fitch Ratings é uma das três maiores agências de classificação de risco de crédito do
mundo. Atribui classificação para países, instituições financeiras, empresas, operações
estruturadas, seguradoras, fundos de investimentos, gestores de recursos, ratings soberanos
e mercados financeiros públicos. É reconhecida por autoridades reguladoras nos Estados
Unidos, Reino Unido, França, Japão, Hong Kong, entre outros, fornecendo rating e
pesquisa com a mais alta qualidade a investidores de mercado de capital globais.
Em 2018 manteve a classificação de Rating Nacional à Uniprime Norte do Paraná. Na
Escala de Longo Prazo, a Uniprime Norte do Paraná foi classificada com o rating ‘A’(bra)
com perspectiva estável. Esta classificação denota a baixa expectativa de risco de
inadimplência que a cooperativa possui a longo prazo e a capacidade de pagamento dos
compromissos financeiros é considerada forte. Confira a Escala de Longo Prazo utilizada
pela Fitch:
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Na Escala de Curto Prazo, a Uniprime Norte do Paraná manteve sua classificação anterior e
foi avaliada com a classificação ‘F2’, o que traduz a boa qualidade de crédito de curto
prazo, com capacidade intrínseca de pagamento pontual dos compromissos financeiros.
Confira a Escala de Curto Prazo utilizada pela Fitch:

De acordo com a Fitch, os ratings da Uniprime refletem sua grande experiência no mercado
cooperativo e o forte vínculo com o cooperado, o que beneficia sua qualidade de ativos,
geração de receitas, estrutura de captação e liquidez. A Fitch ressalta ainda que a Uniprime
Norte do Paraná tem sido bem-sucedida em seu plano de desenvolvimento nos últimos
anos, sendo beneficiada pelo crescente número de cooperados e volume de operações, além
de praticar spreads e tarifas menores que os bancos tradicionais.
K – Corretora de seguros é reconhecida pela Seguros Unimed
Em evento promovido pela Unimed Seguros em 22 de março de 2018 no Museu do
Amanhã no Rio de Janeiro, a Corretora de Seguros foi reconhecida por seu desempenho e
volume de vendas no Brasil. A premiação foi resultado de uma campanha da Seguros
Unimed denominada “Carteira Recheada”, que teve como objetivo incentivar e reconhecer
corretores de seguros pelo desempenho na comercialização dos produtos da Seguradora. Há
13 anos no mercado, a Uniprime Corretora de Seguros é a corretora oficial da cooperativa.
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L – Uniprime participa do 35º Simpósio Unimed do Estado de São Paulo – SUESP
2018
Entre 04 a 07 de julho a Uniprime Norte do Paraná marcou presença no SUESP 2018.
Realizado esse ano na cidade do Guarujá-SP é um dos maiores eventos do cooperativismo
médico do Estado de São Paulo e do Sistema Unimed Nacional, prestigiado por autoridades
políticas, jurídicas e cooperativistas. A participação teve como resultado novos negócios,
aproximação e maior relacionamento com cooperados e prospects do Estado de São Paulo.
M – O novo Conselho Fiscal da Uniprime Norte do Paraná toma posse
O novo Conselho Fiscal da Uniprime Norte do Paraná tomou posse no dia 24 de maio de
2018, na sede da cooperativa. Eleito durante a Assembleia Geral, realizada no mês de
fevereiro, pôde assumir as atividades após a homologação pelo Banco Central. A eleição
acontece a cada dois anos e tem sua atuação normatizada pelo Banco Central. Há 05 anos a
Uniprime Norte do Paraná tornou-se a primeira cooperativa de crédito do Brasil a realizar
eleições com urnas eletrônicas a partir de um sistema desenvolvido pela própria cooperativa
com avançado mecanismo de segurança e auditoria.
Membros do Conselho Fiscal:
Dr. Adriano Fonseca Vituri
Dr. Carlos Augusto Marques da Costa Branco
Dr. Edison Zangale de Azevedo
Dr. Luis Renato Manfredini Hapner
Dr. Osvaldo Pedroso Junior
Dr. Roberto Yoshimitsu Kanashiro
N – Pelo 2º ano consecutivo a Uniprime Norte do Paraná figura entre as 150 Melhores
Empresas para Trabalhar no Brasil – Você S/A
A Uniprime Norte do Paraná está mais uma vez no ranking das 150 Melhores Empresas
para Trabalhar no Brasil, conforme pesquisa realizada pelo Guia Você S/A, publicação da
revista Exame, Editora Abril, que tem foco no mercado de trabalho, liderança e carreira
profissional. Realizada desde 1997, a pesquisa que já é referência no país, tem como missão
valorizar as empresas que cuidam melhor de seus colaboradores. Para realizar a pesquisa a
Você S/A analisou as respostas de colaboradores avaliando as práticas de recursos humanos
de centenas de companhias de todo o Brasil. Destas, um grupo restrito de empresas foi préclassificado e passou pela etapa que diferencia o Guia Você S/A de todas as outras
pesquisas do mercado: a visita de um jornalista. Repórteres especializados percorreram
cidades de todas as regiões do país para entrevistar centenas de funcionários e descobrir
como eles avaliam suas empregadoras. A pesquisa da Você S/A é conduzida em parceria
com a Fundação Instituto de Administração (FIA). A premiação ocorreu no dia 06 de
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novembro no Teatro Alpha, em São Paulo com a presença de colaboradores e dirigentes da
Uniprime.
O – Pela 4ª vez a Uniprime entra no ranking das 60 Melhores Empresas Para
Trabalhar no Paraná - GPTW
A Uniprime Norte do Paraná foi considerada pela quarta vez como uma das Melhores
Empresas para Trabalhar no Paraná pela pesquisa Great Place to Work, em parceria com a
Gazeta do Povo. A premiação aconteceu no dia 08 de novembro em uma festa no Espaço
Torres em Curitiba que reuniu as empresas de maior destaque em gestão de pessoas no
estado.
P – Evolução dos Números
O Planejamento Estratégico e o orçamento de 2018 com as metas para o exercício foram
motivo de discussões e acompanhamento mensal em reuniões com os gerentes e com o
Conselho de Administração por todo o período, chegando ao final do ano com os resultados
que estão apresentados, a seguir:
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Destaque para o volume de recursos alcançado pela cooperativa em 2018 que superou a
marca de R$ 2,5 bilhões. Os recursos da cooperativa cresceram R$ 479 milhões, com uma
evolução de 23% no Depósito a Prazo, de 19% no Capital Social e 29% no Depósito à
Vista. A Uniprime Norte do Paraná encerra o ano de 2018 entre as maiores cooperativas de
crédito do Brasil, segundo o Bacen.
P – Análise gerencial
A Uniprime Norte do Paraná apresenta ao final do ano de 2018 uma série de indicadores
que possibilitam aos dirigentes e gestores o acompanhamento das atividades negociais da
cooperativa quanto a sua eficiência, evolução e tamanho. Os indicadores permitem ainda a
comparação de seu desempenho com outras cooperativas e outras instituições participantes
do Sistema Financeiro Nacional.
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Indicadores

Valor

Referencial

Alavancagem

1,26

Empréstimo / Capital

Índice de Inadimplência

1,4%

Vencidos > 90d

Índice de Eficiência

36%

< 50%

Despesas Administrativas / Receita

26%

< 30%

Q – Ranking do Banco Central
Em setembro de 2018 o Banco Central divulgou o Ranking das 928 cooperativas de crédito
singulares do Brasil, apresentando diversos indicadores de performance das instituições até
aquela data. A Uniprime Norte do Paraná destaca-se nos itens Patrimônio Líquido e Sobras,
sendo uma das cooperativas que mais distribuem sobras por cooperado no Brasil.

Critério
Sobras por Cooperado
Patrimônio Líquido
Recursos Próprios
Sobras Brutas
Ativos Totais

Classificação Brasil

Classificação Paraná

3º
3º
6º
8º
9º

2º
1º
2º
2º
4º

A Uniprime Norte do Paraná encerrou o exercício de 2018 com novos produtos e serviços
oferecidos aos cooperados, e com números que superaram as adversidades do cenário de
baixo crescimento econômico do país. A cooperativa permanece no firme propósito de
promover o crescimento e a expansão do cooperativismo como meio de geração de riqueza
nas cidades onde atua.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

-

DIRETORIA EXECUTIVA
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