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Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da Uniprime Norte do Paraná – Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Médicos, Profissionais das Ciências e das Artes e Empresários Ltda. ("Cooperativa"), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações de 
sobras e perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício e semestre 
findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis.  
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Uniprime Norte do Paraná – Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Médicos, Profissionais das Ciências e das Artes e Empresários Ltda. em 
31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício e 
semestre findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em 
relação à Cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  
 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório  
do auditor 
 
A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.  
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Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
 
A administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
da Cooperativa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Cooperativa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  
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• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cooperativa. 
 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. 

 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Cooperativa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cooperativa a não mais se manter em 
continuidade operacional. 

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 

divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
Maringá, 3 de fevereiro de 2017 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 "F" PR 
 
 
 
Carlos Alexandre Peres 
Contador CRC 1SP198156/O-7 "S" PR 
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Ativo 2016 2015 Passivo e patrimônio líquido 2016 2015 

     
Circulante 1.290.617 841.352 Circulante 1.126.628 916.643 

     
Disponibilidades (Nota 4 (a)) 4.154 5.143 Depósitos (Nota 9) 1.034.627 838.733 

Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 4 (a)) 21.999 4.000 Depósitos à vista 155.742 137.331 

Títulos e valores mobiliários (Nota 4 (b)) 354.310 309.174 Depósitos à prazo 878.885 701.402 

Relações interfinanceiras (Nota 4 (a)) 550.000 362.302 Relações interfinanceiras 0 0 

  Relações interdependências 384 475 

Operações de crédito (Nota 5)     335.094  152.879 Obrigações por empréstimos (Nota 10) 3.458  
Operações de crédito 344.693 156.681     
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (9.599)      (3.802)     

   Outras obrigações 88.159 77.436 

Outros créditos  1.453 542 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 37 132 

Diversos (Nota 6) 1.309 442 Sociais e estatutárias (Nota 11) 57.520 47.985 

Devedores por depósitos em garantia 144 100 Fiscais e previdenciárias (Nota 12) 11.594 10.881 

  Diversas (Nota 13) 19.008 18.437 

Outros valores e bens (Nota 7) 23.606 7.312    
      

Realizável a longo prazo 256.845 440.044 Exigível a longo prazo 3.355 10.665 

  Obrigações por empréstimos (Nota 10) 3.355 10.665 

Operações de crédito 256.845 440.044    
Operações de crédito (Nota 5) 266.026 454.996 Patrimônio líquido (Nota 15) 438.513 376.828 

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (9.181)    (14.952) Capital social 380.914 340.704 

  Fundo de reserva 28.042 22.531 

Permanente 21.033 22.739 Sobras acumuladas 29.557 13.593 

Investimentos (Nota 8 (a)) 7.510 7.510    
Imobilizado de Uso (Nota 8 (b)) 11.804 13.286    
Intangível (Nota 8 (c)) 1.719 1.943    

     

      

Total do ativo 1.568.496 1.304.136 Total do passivo e do patrimônio líquido 1.568.496 1.304.136 
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Semestre findo 

em 31 de 
dezembro

Exercício 
findo em 31 de 

dezembro

2016 2016   2015

   
Receitas da intermediação financeira              104.375              200.482               163.272 

Operações de crédito (Nota 5)                 80.818              156.603               123.852 

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários (Nota 4)                23.557                43.879                 39.420 

  
Despesas da intermediação financeira               (65.392)             (116.669)               (93.062)

Operações de captação no mercado (Nota 9)               (56.062)             (104.930)               (78.440)

Operações de empréstimos (Nota 10)                    (318)                    (716)                    (911)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 5)                  (9.012)               (11.023)               (13.711)

  
Resultado bruto da intermediação financeira                38.983                83.813                 70.211 

  
Outras receitas e despesas operacionais                  9.005                  8.661                  (4.941)

Receitas de prestação de serviços (Nota 16)                  4.592                  7.434                   3.976 

Despesas de pessoal (Nota 17)               (18.157)               (35.767)               (31.204)

Despesas administrativas (Nota 18)               (12.521)               (24.423)               (22.621)

Despesas tributárias                       (65)                    (649)                    (147)

Outras receitas operacionais (Nota 19)                36.283                64.136                 46.840 

Outras despesas operacionais                  (1.127)                 (2.070)                 (1.786)

 
Resultado operacional                47.988                92.474                 65.270 

  
Resultado não operacional                    (969)                 (1.547)                      (37)

  
Resultado antes da tributação sobre lucro       

e participações estatutárias                47.019                90.927                 65.232 

  
Imposto de renda e Contribuição Social                    (25)                 (60)                 (31)

Imposto de renda                      (11)                      (28)                      (15)

Contribuição social                      (14)                      (32)                      (16)

  
Participações estatutárias no lucro (Nota 20)                    (800)                 (1.614)                 (1.214)

         
Sobras do semestre/exercício                46.193                89.253                 63.988 
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Capital social 
integralizado 

 Fundo de reserva  
Sobras 
acumuladas 

 Total 

             
Em 1o de janeiro de 2015 292.997 16.725                 13.975              323.697 
Destinação das sobras acumuladas  

Distribuição de sobras (Nota 15)                    13.975               (13.975)
Integralizações de capital (Nota 15)                  214.818               214.818 
Baixas de capital (Nota 15)                (181.086)             (181.086)
Sobras do exercício                 63.988                 63.988 
Destinações legais e estatutárias  

Juros sobre o capital próprio (Nota 15)               (43.476)               (43.476)
FATES (Nota 15)                 (1.113)                 (1.113)
Fundo de reserva (Nota 15)  5.806                 (5.806)

  
Em 31 de dezembro de 2015 340.703 22.531                 13.593              376.828 

     
Em 1o de janeiro de 2016  340.703 22.531 13.593 376.828
Destinação das sobras acumuladas  

Distribuição de sobras (Nota 15)                    13.593               (13.593)
Integralizações de capital (Nota 15)                  388.244               388.244 
Baixas de capital (Nota 15)                (361.627)             (361.627)
Sobras do exercício                 89.253                 89.253 
Destinações legais e estatutárias  

Juros sobre o capital próprio (Nota 15)               (52.172)               (52.172)
FATES (Nota 15)                 (2.013)                  (2.013)
Fundo de reserva (Nota 15)                    5.511                 (5.511)

  
Em 31 de dezembro de 2016  380.914 28.042 29.557 438.513

    
Em 1º de Julho de 2016  365.797 22.531 43.060 431.168
Integralizações de capital (Nota 15)                  189.583               189.583 
Baixas de capital (Nota 15)                (174.466)             (174.466)
Sobras do semestre                 46.193                 46.193 
Destinações legais e estatutárias  

Juros sobre o capital próprio (Nota 15)               (52.172)               (52.172)
FATES (Nota 15)                 (2.013)                  (2.013)
Fundo de reserva (Nota 15)                    5.511                 (5.511)

  
Em 31 de dezembro de 2016 380.914 28.042 29.557 438.513
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Semestre findo

em 31 de
dezembro

Exercício findo em 31 de 
dezembro

 2016 2016 2015

Fluxos de caixa das atividades operacionais    
Sobras Líquidas do semestre/exercício             46.193           89.253          63.988 

 
Ajustes as sobras líquidas               10.191 15.177          17.844 
  Despesas de depreciação e amortização                 1.929             3.438             2.103 
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa   9.012       11.023           13.711 
  Provisão para contingências                      23                  97             2.030 
  Provisão para riscos fiscais                   (773)                619 
     
Variações patrimoniais 78.912 127.565        (25.995)
  Operações de crédito  (31.291) (10.039)       (155.628)
  Outros créditos                    408              (912)             1.151 
  Outros Valores e Bens                (1.555)         (16.294)           (5.205)
  Títulos e valores mobiliários              (22.222)         (45.136)         (73.602)
  Relações interdependências                   (213)                (90)                317 
  Relações interfinanceiras              (11.686)                   -              (100)
  Depósitos                81.804         195.894         196.451 
  Obrigações por empréstimos                (1.802)           (3.852)           (4.456)
  Tributos a Pagar               27.126             7.521 
  Outras obrigações                38.343                473         15.077

 
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais             135.297         231.996           55.837

 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos  
  Aquisição de imobilizado de uso                   (221)              (465)           (2.815)
  Baixa de imobilizado                      39                  76 230
  Aquisição de ativos intangíveis                (1.016)           (1.344)           (2.186)

 
Caixa líquido aplicado nas atividades de Investimento                (1.198)           (1.733)           (4.772)

 
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos  

Variações patrimoniais  
Integralizações de capital             189.583         388.244         214.818 
Juros sobre o capital proprio               (52.172)          (52.172)  (43.476)
Baixas de capital            (174.466)       (361.627)       (181.086)

  
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamentos              (37.055)         (25.555)           (9.744)

 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa, líquidos               97.044         204.708           41.322 

 
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício (Nota 4)             479.109         371.445         330.123 

 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício (Nota 4)             576.153         576.153         371.445 
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1 Contexto operacional 
 
A Uniprime Norte do Paraná – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos, Profissionais 
das Ciências e das Artes e Empresários Ltda. (a “Cooperativa”), foi constituída em 1º de setembro de 
1.997. A Cooperativa é uma instituição financeira não bancária, autorizada a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil (“Bacen”), e tem por objetivo a educação cooperativista, a assistência financeira aos 
associados e a prestação de serviços aos seus cooperados. 
 
A execução das atividades obedece ao disposto na legislação pertinente, assim como aos atos 
regulamentares oficiais, ao estatuto social, e às normas internas do sistema Uniprime. 
 

2 Apresentação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, alterada pelas 
Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/05 e nº 12.024/09) e as normas do Conselho Monetário Nacional - CMN e 
do Banco Central do Brasil – BACEN, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela 
administração na sua gestão. Foram adotados os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC homologados pelos órgãos reguladores 
relacionados ao processo de convergência contábil internacional que não conflitaram com a 
regulamentação do CMN e BACEN, quais sejam: 
 
• CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos - homologado pela Resolução CMN nº 
3.566/08. 
• CPC 03 (R2) - Demonstrações do Fluxo de Caixa - homologado pela Resolução CMN nº 
3.604/08. 
• CPC 05 (R1) - Divulgação de Partes Relacionadas - homologado pela Resolução CMN nº 
3.750/09. 
• CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações - homologado pela Resolução CMN nº 3.989/11. 
• CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro – homologado pela 
Resolução CMN nº 4.007/11. 
• CPC 24 - Evento Subsequente - homologado pela Resolução CMN nº 3.973/11. 
• CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes - homologado pela Resolução 
CMN nº 3.823/09. 
• CPC 33 - Benefícios a Empregados CMN nº 4424/15. 
• Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e divulgação de 
Relatório Contábil-Financeiro - homologado pela Resolução CMN nº 4.144/12. 
 
Na elaboração das demosntrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos 
ativos, passsivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Cooperativa incluem, portanto, 
estimativas calculadas referentes a valor justo de ativos financeiros, seleções das vidas úteis do ativo 
imobilizado, provisões necessárias para causas judiciais, determinações de provisões para imposto de 
renda e outras similares. Os resultados reais podem  apresentar variações em relação às estimativas 
 
A divulgação dessas demonstrações financeiras foi aprovada pelo Conselho Fiscal em 26 de janeiro de 
2017. 
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3 Principais políticas contábeis 
 
As principais políticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão 
apresentadas a seguir: 
 

(a) Apuração das sobras ou perdas 
 
As sobras ou perdas são apuradas de acordo com o regime de competência, que estabelece que as 
receitas e as despesas devam ser incluídas na apuração das sobras ou perdas do período em que 
ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento 
ou pagamento. As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor de resgate, e as receitas 
e despesas correspondentes ao período futuro são apresentados em conta redutora dos respectivos 
ativos e passivos. As receitas e as despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério pro 
rata dia e calculadas com base no modelo exponencial. 
 
De acordo com a Lei no 5.764/1971, o resultado é segregado e apresentado em atos cooperativos, 
aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados ou pelas cooperativas entre si, para a 
consecução de seus objetivos sociais e atos não cooperativos, aqueles que importam em operações com 
terceiros não associados. Em 31 de dezembro de 2016, a Cooperativa apresentou receita de R$ 1.031 
(2015 – R$ 867), despesas de R$ 878 (2015 – R$ 772) e tributos sobre o resultado de R$ 60 (2015 – R$ 
30), gerando um resultado líquido de R$ 93 (2015 – R$ 65) referentes à atos não cooperados. O resultado 
de atos não cooperativos é imaterial e por essa razão não estão sendo apresentados. 
 
As cooperativas estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda (IR) e contribuição social (CSLL) 
quando auferirem resultados positivos em atos não cooperativos. Nesses casos, a provisão é constituída 
com base nas alíquotas vigentes, considerando as adições e exclusões e a compensação de prejuízos 
fiscais e de base negativa de CSLL limitados a 30% do lucro tributável. 
 

(b) Caixa e equivalentes de caixa - Disponibilidades 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos de curto 
prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. 
 

(c) Relações interfinanceiras 
 
Composta por depósitos interfinanceiros junto à Uniprime Central, os saldos são evidenciados acrescidos 
da atualização mensal dos valores de acordo com a aplicação da taxa de juros praticadas para cada 
aplicação. 

 
(d) Títulos e valores mobiliários 

 
Os títulos e valores mobiliários são registrados pelo custo de aquisição acrescidos dos rendimentos e 
avaliados a valor de mercado. 
 
A Circular Bacen no 3.068, de 8 de novembro de 2001, que trata da classificação dos títulos  e valores 
mobiliáiros com base em um conjunto de critérios para registro e avaliação da carteira de títulos, não se 
aplica às  cooperativas de crédito.  
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(e)  Aplicações interfinanceiras de liquidez 
 
Representam operações a preços fixos referentes às compras de títulos com compromisso de revenda 
e aplicações em depósitos interfinanceiros e estão demonstradas pelo valor de resgate, líquidas dos 
rendimentos a apropriar correspondentes a períodos futuros. 
 

(f) Instrumentos financeiros derivativos 
 

A Cooperativa não possui instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015. 
 

(g) Centralização financeira 
 

Os recursos captados pela Cooperativa não investidos em suas atividades são centralizados através de 
repasse interfinanceiro para a Uniprime Central, os quais são por ela utilizados para aplicações 
financeiras de baixo risco. Essas operações são caracterizadas como atos cooperativos pela Lei no 
5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo. 
 

(h) Operações de crédito 
 

As operações prefixadas foram registradas pelo valor futuro, retificadas pela conta de rendas a apropriar, 
e as operações pós-fixadas, pelo valor presente, atualizadas pro ratatemporis até a data do balanço. 
 

(i) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) 
 
Constituída em montante julgado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas na 
realização de créditos a receber, leva em consideração a análise das operações em aberto, das garantias 
existentes e dos riscos específicos apresentados na carteira, e fundamentada na análise das operações. 
Considerando a conjuntura econômica, a experiência passada, os riscos específicos e globais das 
carteiras. Em conformidade com a Resolução no 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional (CMN), a 
Cooperativa classificou as operações de crédito considerando o risco individual de cada devedor. A 
classificação considerou a qualidade do devedor e da operação, incluindo aspectos como: fluxo de caixa, 
situação econômico-financeira do devedor e setor, grau de endividamento, administração, histórico do 
devedor, garantias, eventuais atrasos, entre outros. A administração classifica os devedores em oito 
níveis, sendo "A" o risco mínimo e "H" o risco máximo. Adicionalmente, também são considerados os 
períodos de atraso estabelecidos pela referida Resolução para atribuição dos níveis de classificação dos 
clientes, da seguinte forma: 
 

Período de atraso  
Classificação 
do cliente  

    
A vencer ou vencidas até 15 dias  A  
De 15 a 30 dias  B  
De 31 a 60 dias  C  
De 61 a 90 dias  D  
De 91 a 120 dias  E  
De 121 a 150 dias  F  
De 151 a 180 dias  G  
Superior a 180 dias  H  
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A atualização das operações de crédito vencidas em até 59 dias é contabilizada em receitas de 
operações de crédito, e a partir do 60o dia, em rendas a apropriar. As operações classificadas como 
nível "H" permanecem nessa classificação por seis meses, quando então são baixadas contra a 
provisão existente e controladas, por cinco anos, em contas de compensação, não mais figurando no 
balanço patrimonial. 
 
A classificação das operações de crédito de um mesmo cliente ou grupo econômico são definidas 
considerando a operação de maior risco. São admitidas classificações diferentes apenas em situações 
excepcionais dependendo da natureza, finalidade, garantia e valor da transação. 
 

(j) Permanente 
 
Os investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição. 
 
O imobilizado de uso está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação do imobilizado de uso é 
computada pelo método linear, com base nas taxas anuais que levam em consideração a vida útil-
econômica dos bens. 
 
O intangível está demonstrado ao custo de aquisição e é amortizado com base na vigência dos direitos 
contratuais ou a partir do momento em que começam a gerar os respectivos benefícios. 
 

(k) Demais ativos circulantes e longo prazos 
 
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações 
monetárias pro rata dia incorridos, deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajuste ao 
valor de mercado e rendas a apropriar. 
 

(l) Redução ao valor recuperável de ativo 
 
O Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução no 3.566 de 29 de maio de 2008, determinou a 
adoção do Pronunciamento Técnico CPC 01, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, referente ao  
reconhecimento, mensuração e divulgação de redução ao valor recuperável de ativos. O referido 
pronunciamento institui o teste de recuperabilidade de ativos, cujo objetivo é assegurar que os ativos não 
estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou 
por venda. Caso existam evidências claras de que ativos estão avaliados por valor não recuperável no 
futuro, a entidade deverá imediatamente reconhecer a desvalorização por meio da constituição de 
provisão para perdas.  
 
O imobilizado e outros ativos Longo Prazos, inclusive o ativo intangível, são revistos anualmente para se 
identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor 
recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo 
montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço 
líquido de venda e o valor em uso de um ativo. A administração não identificou evidências de perdas não 
recuperáveis em 31 de dezembro de 2016 e de 2015. 
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(m) Depósitos 
 

O valor apresentado nas demonstrações financeiras está acrescido dos juros incorridos até a data de 
encerramento do exercício, através da aplicação mensal das taxas contratadas para as operações. 
São demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram, quando aplicável, os encargos 
exigíveis até a data do balanço, reconhecidos em base pro rata dia. Os depósitos a prazo estão 
classificados no balanço patrimonial considerando sua exigibilidade. 
 

(n) Obrigações por empréstimos  
 

Registradas de acordo com os recursos tomados, sendo atualizados mensalmente de acordo com os 
juros incorridos no período e liquidações que possam ter ocorrido. 
 

(o) Provisão para causas judiciais 
 

Composto basicamente por processos judiciais e administrativos, movidos por terceiros e  
ex-colaboradores, em ações cíveis e trabalhistas. Essas causas judiciais são avaliadas mensalmente por 
assessores legais e provisionadas quando o risco de perda é considerado provável. Os processos 
judiciais classificados como perda possível são divulgados. 
 

(p) Demais passivos circulantes e exigível a longo prazo 
 

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as 
variações monetárias em base pro rata dia incorridos, deduzidos das correspondentes despesas a 
apropriar. 
 

(p) Estimativas contábeis 
 

As estimativas contábeis são determinadas pela administração, considerando fatores e premissas 
estabelecidas com base em julgamento, que são revisados a cada exercício. Itens significativos sujeitos 
a essas estimativas e premissas incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor provável de 
realização ou recuperação, as provisões para perdas, as provisões para causas judiciais, os impostos 
diferidos, entre outros. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores divergentes em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 
 

(q) Provisão para participação nos resultados - PLR 
 

A PLR é uma modalidade de remuneração variável, baseada na Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 
2000, que não se incorpora aos salários dos empregados e está atrelada à performance da Cooperativa. 
A legislação determina que o pagamento seja efetuado de acordo com regras previamente estabelecidas 
por meio de Acordo Coletivo de Trabalho homologado junto ao Sindicato da categoria e devidamente 
registrado no Ministério do Trabalho. 
 

4 Disponibilidades 
 

(a) Caixa e equivalentes de caixa 
  2016  2015

    
Disponibilidades  4.154  5.143
Aplicações interfinanceiras de liquidez  21.999  4.000
Centralização financeira em Cooperativa Central  550.000  362.302

    
 576.153  371.445
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Na determinação da composição dos itens de caixa e equivalentes de caixa foram considerados os 
seguintes critérios para classificação dos ativos: 
 

(a) Ter como finalidade atender a compromissos de curto prazo. 
(b) Possuir conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa. 
(c) Estar exposto a reduzido risco de mudança de valor. 
(d) Ter prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias na data da aquisição. 
 

A receita da Centralização Financeira no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 59.191 
(2015 - R$ 43.862) com rendimento médio de 14,03% a.a. (2015 – 13,27% a.a.) e no semestre findo 
em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 33.648, com rentabilidade média de 6,78%, registrada na rubrica 
outras receitas operacionais na demonstração de sobras ou perdas (Nota 19). 

 
(b) Títulos e valores mobiliários 
 

  
Remuneração 
média ao ano

2016 2015

      
Letras Financeiras do Tesouro - LFT  13,99%             138.849              116.058 
Cotas de fundos de investimento – Multimercado   14,08% 215.462 193.116
      

   354.310 309.174

 
O resultado com as operações de títulos e valores mobiliários no exercício findo em 31 de dezembro de 
2016 foi de R$ 43.879 (2015 - R$ 39.420) e no semestre findo em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 
23.557 registrada na rubrica “resultado de operações com títulos e valores mobiliários” na 
demonstração de sobras ou perdas. 

 
5 Operações de crédito  

 
(a) Composição da carteira de créditos por tipo de operação 

 
       2016 2015

      
 Circulante Longo prazo  Total Total

      
Empréstimos e títulos descontados  309.163 194.204  503.367 498.470
Financiamentos  35.530 71.822  107.352 113.207

      
Carteira total  344.693 266.026  610.719 611.677

 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 a receita das operações de crédito foi de R$ 156.603 
(2015 - R$ 123.852), com remuneração média de 26,75% a.a. (2015 – 23,21% a.a.) e no semestre 
findo em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 80.818, com uma remuneração média de 12,58%, 
registradas na rubrica operações de crédito da demonstração de sobras ou perdas. 
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(b) Composição da carteira de créditos por níveis de risco 

 
Carteira

Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa

    
2016 2015 2016 2015

    
Níveis de risco      
Nível A 296.014 343.974 1.480 1.720
Nível B 233.208 204.229 2.331 2.042
Nível C 57.187 32.382 1.715 971
Nível D 4.588 3.697 459 370
Nível E 7.606 15.322 2.282 4.597
Nível F 1.536 2.873 768 1.436
Nível G 2.785 5.272 1.950 3.690
Nível H 7.795 3.928 7.795 3.928

    
Total 610.719 611.677 18.780 18.754

 

(c) Movimentação da provisão de crédito para liquidação duvidosa:  
 

  2016 2015

    
Saldo em 1º de janeiro  18.754                 8.255 

  
Constituição                11.023               13.711 
Reversão              (10.997)                (3.212)

  
Saldo em 31 de dezembro  18.780               18.754 
 

(d) Coobrigações em garantias prestadas 
  2016 2015

    
Garantias prestadas em operações de associados    
Carta aval/fiança   1.412 887

   
                  1.412 887

 

(e) Distribuição das operações por tipo  
de cliente e atividade econômica 
 
  2016  2015

    
Pessoa física  147.759  153.334
Pessoa jurídica  462.960  458.343

    
 610.719  611.677
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(f) Distribuição por faixa de vencimento 
  

  2016 2015

    
Faixas de vencimento     

Operações vencidas     
Até 30 dias                  2.068                     467 
Entre 31 e 60 dias                      832                     490 
Entre 61 e 90 dias                      497                     245 
Entre 91 e 120 dias                  3.564                     450 
Entre 121 e 150 dias                      366                     117 
Entre 151 e 180 dias                      393                     306 
Entre 181 e 240 dias                      639                 1.093 
Entre 241 e 300 dias                      591                 2.614 
Entre 301 e 360 dias                      254                 1.663 
Entre 361 e 540 dias                        37                     952 

   
 9.241 8.397

Operações a vencer    
Até 30 dias                35.379               14.443 
Entre 31 e 60 dias                37.752               12.514 
Entre 61 e 90 dias                33.165               17.838 
Entre 91 e 180 dias              106.090               49.793 
Entre 181 e 360 dias              123.068               62.034 
Entre 361 e 720 dias              143.915               95.153 
Entre 721 e 1.080 dias                64.344             117.325 
Entre 1.081 e 1.440 dias                24.319             115.230 
Acima de 1.441 dias                33.446             118.950 

   
             601.478             603.280 
   
             610.719             611.677 

 
(g) Operações renegociadas e em prejuízo 

 
Em conformidade com a Resolução no 2.682/99 (CMN), artigo 11, III, os montantes de operações 
renegociadas, lançadas contra prejuízo e recuperadas de prejuízo estão assim compostos: 
 
  2016  2015

    
Operações     

Renegociadas         7.189  10.128
Lançadas contra prejuízo 8.879   3.049
Recuperadas de prejuízo                 2.562   751
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6 Outros créditos - diversos 
  

  2016  2015

    
Rendas a receber                      300    
Adiantamentos a fornecedores                      504    
Devedores diversos                        87                         65 
Pendências a regularizar                      280                       187 
Seguros a receber                      138                       142 
Pagamentos a ressarcir                           48 

    
 1.309  442

 
7 Outros valores e bens 

 
(a) Outros valores e bens- diversos 

 
   2016  2015

    
Bens não de uso próprio  23.606  7.312

  
 

 
  23.606 7.312

 
 A rubrica de bens não de uso próprio registra os bens de propriedade da instituição, não utilizados no 

desempenho da atividade social, inclusive os recebidos em dação em pagamento. 
 
8 Permanente 

 
(a) Investimentos 

  2016 2015
   

Participação em Cooperativa Central de Crédito - Uniprime Central (*)  7.508 7.508
Participação na Administradora de Seguros - Uniprime Corretora  2 2

   
 7.510 7.510

 
(*) Em 31 de dezembro de 2016 a participação representa 33,25% (2015 – 33,92%) do capital social da 
Uniprime Central. 
 
Nos exercícios findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015 não houve integralização de Capital. 
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(b) Imobilizado 
            2016

  Saldo inicial  Aquisições  Baixas  Depreciação   Saldo final   
Tx. Depr.

a.a. (%)
            

Terrenos              1.140                1.140  
Edificações              3.954                     (212)          3.742  4%
Instalações              1.400                  49                   (150)          1.299  20%
Mobiliários              2.592                  58        (35)                 (496)          2.119  10%
Máquinas e equipamentos                 423                  63          (8)                   (63)             415  10%
Aparelhos de refrigeração                 517                  12          (6)                   (79)             444  10%
Equip. de telecomunicações                 131                  16          (3)                   (21)             123  10%
Equipamentos de informática              2.097               102          (1)                 (672)          1.526  20%
Sistema de segurança                 767                  75        (10)                 (107)             725  10%
Veículos                 265                  90        (13)                   (71)             271  20%

            
  13.286 465       (76)            (1.871) 11.804  
             
  2015

  Saldo inicial  Aquisições  Baixas  Depreciação   Saldo final   
Tx. Depr.

a.a. (%)
            

Terrenos              1.140                1.140  
Edificações              4.166                     (212)          3.954  4%
Instalações                 422            1.070                     (92)          1.400  20%
Mobiliários              2.553               650      (141)                 (470)          2.592  10%
Máquinas e equipamentos                 434                  64        (11)                   (64)             423  10%
Aparelhos de refrigeração                 507                  91          (1)                   (80)             517  10%
Equip. de telecomunicações                 132                  20          (1)                   (20)             131  10%
Equipamentos de informática              2.355               485          (8)                 (735)          2.097  20%
Sistema de segurança                 556               305          (9)                   (85)             767  10%
Veículos                 267               130        (58)                   (74)             265  20%

            
  12.531 2.815     (230)            (1.831) 13.286  
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(c) Intangível 
 
           2016

  Saldo inicial  Aquisições  Baixas  Amortização   Saldo final
  

Tx. Amor.
a.a. (%)

           
Intangível - software              1.943           1.490       (147)               (1.567)          1.719 33%

   
               1.943           1.490       (147)               (1.567)          1.719  
             
             
           2015

  Saldo inicial  Aquisições   Baixas   Amortização    Saldo final
  

Tx. Amor.
a.a. (%)

           
Intangível - software                 458           2.186                   (701)          1.943 33%

       
                  458           2.186                  (701)          1.943  
 

9 Depósitos 
 
O grupo de depósitos é constituído pelo saldo mantido pelos cooperados em conta corrente (depósito à 
vista) e em aplicações financeiras (depósito a prazo), conforme abaixo: 
  2016  2015

    
Depósitos à vista  155.742  137.331
Depósitos à prazo  878.885  701.402

    
 1.034.627  838.733

 
As despesas com captação no período findo em 31 de dezembro de 2016 foram R$ 104.930 e o 
percentual médio de remuneração dos depósitos à prazo foi de 96,31% do CDI (2015 - R$ 78.440 e o 
percentual médio de remuneração foi de 97,64%), e no semestre findo em 31 de dezembro de 2016 foi 
de R$ 56.062 (percentual médio de remuneração 97,60%) registrada na rubrica “Despesas de 
Intermediação Financeira – Operações de captação no mercado” na Demonstração de sobras ou 
perdas.  

 
10 Obrigações por empréstimos e repasses 

 
  2016 2015

   
Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES)  6.813 10.665

   
Circulante                 (3.458)  

   
Exigível a longo prazo  3.355 10.665
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Para as obrigações por empréstimos e repasses, tomados com o BNDES, os contratos são firmados 
com prazo de 72 meses, sendo que as datas de vencimento variam para cada cooperado de acordo 
com a data firmada, o total de encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor para o período de 
31/12/2016 são TJPL + 4% ao ano, incluindo o valor de R$ 716, (2015 - R$ 911) e o montante de R$ 
318 no semestre findo em 31 de dezembro de 2016. 
 

11 Sociais e Estatutárias  
  

  2016  2015

 
Juros ao capital próprio a pagar (Nota 15 c)  51.953  43.476
FATES – Resultado de Atos com Associados  3.677  2.085
Outras   168  1.114
Programa de participações no resultado à funcionários  1.722  1.310

 
 57.520  47.985

 
12 Fiscais e Previdenciárias 
 

  2016 2015

   
Imposto de renda e contribuição social a pagar                        14 1
Impostos e Contribuições sobre serviços de terceiros                        82 60
Impostos e Contribuições sobre folha de pagamento                  1.193 1.077
Outros impostos a recolher                      461 518
Provisões para riscos fiscais (i)                   9.844 9.225

   
 11.594 10.881

 
(i) A Cooperativa constitui provisão para obrigação tributária referente a IR e CSLL sobre 

rendimentos auferidos fora da centralização financeira cujo montante é de R$ 6.428 em 31 de 
dezembro de 2016 (2015 - R$ 5.183). Constitui provisão para obrigação tributária referente ao 
IR sobre sobras destinadas aos cooperados de R$ 3.416 em 31 de dezembro de 2016 (2015 – 
R$ 4.042), valor este apurado através de parecer jurídico. 

 
13 Outras obrigações - diversas 

  2016 2015

   
Cheques administrativos                15.192               14.761 
Provisões para despesas com pessoal                  2.504                 2.349 
Provisão para causas judiciais (Nota 14)                      417                     320 
Credores diversos – País                      895                 1.007 

  
               19.008               18.437 
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14 Provisão para causas judiciais 
 
Na data das demonstrações financeiras, a Cooperativa apresentava os seguintes passivos relacionados 
a causas judiciais trabalhistas com probabilidade de perda considerada como provável, integralmente 
provisionados. A Cooperativa possui causas judiciais trabalhistas e cíveis classificadas como risco de 
perda possível, para as quais não existe provisão constituída. 
  2016  2015

    
Natureza     

Trabalhista 417  320
     
 417  320

 
 Riscos possíveis 
  

Em 31 de dezembro de 2016 os processos trabalhistas classificados como perda possível (não 
provisionados no balanço) totalizavam R$ 5  (2015 - R$ 30). Os processos de natureza civel 
classificados como perda possível totalizavam R$ 169 (2015 - R$ 231). 

  
Em 31 de dezembro de 2016 a administração não tinha conhecimento de passivos relacionados a 
causas de natureza tributária cuja probabilidade de perda fosse possível. 

 
15 Patrimônio líquido 

 
(a) Capital social 

 
O capital social é dividido em cotas-partes de valor unitário equivalente a R$ 1,00 (um real), sendo que 
cada associado tem direito a um voto, independentemente do número de suas cotas-partes. 
 
O capital social e número de associados estão assim compostos: 
 2016 2015
   
Capital social - milhares de reais 380.914 340.704
Número de associados 18.095 16.675 

 
(b) Integralizações e baixas de capital 

 
Representam o ingresso de novos associados com integralização de cotas-partes e o desligamento de 
associados mediante solicitação de devolução do capital integralizado. 

 
(c) Juros sobre capital próprio 

 
Em 17 de dezembro de 2016, foi deliberado pelo Conselho de Administração a destinação a título de 
juros sobre capital próprio o valor de R$ 52.172 (2015- R$ 43.476), a serem pagos aos cooperados. 
 
O cálculo dos juros sobre capital próprio está de acordo com o disposto na Lei Complementar no 130/2009 
e trata-se de remuneração das cotas-partes do capital limitada ao valor da taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). 
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(d) Fundo de reserva 
 

O fundo de reserva das cooperativas de crédito é constituído de acordo com o artigo 28, inciso I, da 
Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e é destinado a compensar perdas e a atender ao 
desenvolvimento de suas atividades. Deve ser constituído com 20% (vinte por cento), pelo menos, das 
sobras líquidas do exercício, sendo que esse percentual pode ser aumentado se deliberado por 
Assembleia Geral Extraordinária e homologado por meio de Estatuto Social. Para a Cooperativa, o 
percentual utilizado é de no mínimo 20% das sobras líquidas do exercício, conforme o estatuto social. As 
destinações são realizadas apenas no final do exercício. No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 
foi destinado o montante de R$ 5.511 (2015 – R$ 5.806). 
 

(e) FATES 
 
De acordo com artigo 28, inciso I, da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, as cooperativas de crédito 
estão obrigadas a constituir o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), destinado à 
prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos 
empregados da Cooperativa, constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das sobras líquidas 
apuradas no exercício, sendo que esse percentual pode ser aumentado se deliberado por Assembleia 
Geral Extraordinária e homologado por meio de Estatuto Social. As destinações são realizadas apenas 
no final do exercício. No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi destinado o montante de R$ 
2.013 (2015 – R$ 1.113). 
 

(f) Destinação do resultado acumulado  
 
Na Assembleia Geral Ordinária de 24 de fevereiro de 2016, foi aprovada a destinação das sobras de R$ 
R$ 13.593 (em 2015 R$ 13.975) para distribuição aos associados através de integralização de capital, 
atribuídas aos associados proporcionalmente às operações por eles realizadas com a Cooperativa no 
exercício de 2015. 
 

16 Receitas de prestação de serviços e rendas de tarifas bancárias 
 

  

Semestre findo 
em 31 de 

dezembro

Exercício findo em 31 de 
dezembro

 2016 2016  2015

     
Rendas de cobrança  688 1.182 751
Rendas de serviços pessoa física  559 753 371
Rendas de tarifas bancárias pessoa jurídica  2.539 4.200 1.976
Rendas de outros serviços  806 1.299 878

   
 4.592 7.434 3.976
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17 Despesas de pessoal 
  

  

Semestre findo 
em 31 de 

dezembro 

Exercício findo em 31 de
dezembro

 2016 2016 2015
    

Honorários pagos a diretores e conselheiros  1.979 3.912                 3.163 
Proventos e rescisões  9.493 18.766               16.366 
Encargos sociais   3.720 7.483                 6.748 
Benefícios  2.953 5.577                 4.890 
Remuneração a estagiários  12 29                       36 
   

 18.157 35.767 31.204

 
18 Despesas administrativas 
  

  
Semestre findo 

em 31 de 
dezembro

Exercício findo
em 31 de dezembro

 2016 2016 2015
    

Água, energia e gás                        302                 715                687
Aluguel e condomínio                       966                 1.907             1.578
Telefonia fixa, móvel e TV                    1.179                 2.432              2.425
Manutenção de instalações                       398                     886                 967
Materiais de escritório                          48                     101                   94
Manutenções de TI e locação impressoras                    1.094                 2.185             2.659
Promoção, relações públicas e brindes                       440                     611                 749
Propagandas e publicidade                        297                     604                 741
Serviços gráficos, autenticações, talonários de cheques                          13                       31                   27
Seguros de pessoal, agências e veículos                       276                     489                 482
Bancárias e financeiras                    1.510                 2.496             1.471
Assessoria técnica, financeira e auditoria                       320                     567                 705
Serviços de vigilância                       964                 1.903              1.515
Serasa/SPC                      414                     688                 525
Combustíveis, pedágios e manutenção veículo                       506                     910                 770
Despesas de viagem no país                       166                     339                 789
Diversas                    1.870                 4.121             3.903
Depreciações e amortizações                    1.758                 3.438              2.532
  

  12.521               24.423 22.621
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19 Outras receitas operacionais 

  

Semestre findo 
em em 31 de 

dezembro 
 

Exercício findo 
em 31 de Dezembro

 2016  2016  2015

      
Ingressos de depósitos intercooperativos  33.648  59.191 43.862
Recuperação de encargos e despesas  1.190  3.310 2.774
Outras rendas operacionais  1.445  1.635 204

   
 36.283  64.136 46.840

 
20 Participação dos colaboradores no resultado 

 
Encontra-se provisionada na demonstração de sobras e perdas um valor relativo à provisão de 
participação dos colaboradores no resultado (PLR). Essa provisão é realizada de acordo com o disposto 
na Lei no10.101, de 19 de dezembro de 2000. 
 
A PLR é uma modalidade de remuneração variável que não se incorpora aos salários dos empregados 
e está atrelada à performance da Cooperativa. 
 
A legislação determina que o pagamento seja efetuado de acordo com regras previamente estabelecidas 
por meio de Acordo Coletivo de Trabalho homologado junto ao sindicato da categoria e devidamente 
registrado no Ministério do Trabalho. 
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o valor provisionado da participação dos colaboradores 
é de R$ 1.614 (2015- R$ 1.214), e no semestre findo em 31 de dezembro de 2016 é de R$ 800, 
registrados na Demonstração de sobras ou perdas. 
 

21 Transações com partes relacionadas 
 
As transações com partes relacionadas referem-se a pagamentos efetuados pela Cooperativa para seus 
administradores (diretores e conselheiros), incluem-se na remuneração todos os benefícios de curto 
prazo e pós-emprego concedidos pela Cooperativa conforme determinado na Assembleia Geral 
Ordinária, anualmente é estabelecida a remuneração para Diretoria Executiva, Conselhos de 
Administração e Fiscal. 

 

 
Semestre  

findo em 31 de 
dezembro 

 
Exercício findo 

em 31 de 
Dezembro

 2016  2016 2015

    
Diretoria Executiva  1.534  3.036 2.319
Conselho Administrativo e Fiscal  445  876 844

   
 1.979  3.912 3.163
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Adicionalmente, são os seguintes os saldos com a parte relacionada Uniprime Central: 
 
   2016 2015

Centralização Financeira – cooperativas (Nota 4)   550.000 362.302
Receitas financeiras de depósitos intercooperativos (Nota 19)   59.191 43.862

 

As despesas da Uniprime Central são rateadas mensalmente para as cooperativas a ela filiadas de 
acordo com os critérios abaixo: 
 

a) 20% do total das despesas são rateadas de forma igual entre as singulares; 
 
b) 20% do total das despesas são rateadas de forma proporcional ao número de cooperados de cada 
singular; 
 
c) 30% do total das despesas são rateadas de forma proporcional ao Patrimônio Líquido de cada 
singular; 
 
d) 30% do total das despesas são rateadas de forma proporcional ao total de Depósitos de cada 
singular. 
 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 o valor de despesas rateada para a Cooperativa foi de 
R$ 1.992 (2015 - R$ 1.774), alocadas no grupo "Despesas administrativas" na demonstração de sobras 
ou perdas. No semestre findo em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 812. 
 

22 Índices de Basileia e de imobilização 
 

As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
devem manter, permanentemente, valor de Patrimônio de Referência (PR), apurado nos termos da 
Resolução CMN no 3.444, de 28 de fevereiro de 2007, compatível com os riscos de suas atividades, 
sendo apresentado abaixo o cálculo dos limites:  
  2016 2015

Limites operacionais    
Patrimônio de Referência (PR) 437.608 376.828
Ativos Ponderados pelo Risc (RWA) 218.804 168.488
Índice de Basileia (mínimo 13%) - % 37,78% 44,71%
Imobilizado para cálculo do limite 10.901 13.286
Índice de imobilização (limite 50%) - % 2,49% 3,53%

 

23 Estrutura de gerenciamento de riscos 
 
A Cooperativa gerencia os riscos e incertezas dos seus negócios com base em diretrizes e 
regulamentações locais. 
 
O principal objetivo da gestão de riscos é a identificação e monitoração de ameaças a que nossos 
negócios estão sujeitos, principalmente em períodos ou situações desfavoráveis. 
 
Para a administração, gerir riscos é a forma mais eficiente para a manutenção de uma rentabilidade 
sustentada e positiva. 
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(a) Risco de crédito 
 

O gerenciamento do risco de crédito da Cooperativa é realizado por uma estrutura cuja atuação visa 
controlar e prevenir a exposição das operações da Cooperativa aos riscos provenientes do não 
cumprimento de obrigações contratadas pelo tomador de crédito (inadimplência). 
 

(b) Risco de mercado e risco de liquidez 
 

A Cooperativa aderiu à Política Institucional de Gerenciamento de Riscos de Sistema e Liquidez, que 
prevê procedimentos, métricas e ações padronizadas para todas as entidades da Uniprime.  
 

A estrutura de gerenciamento de riscos de mercado e liquidez é compatível com a natureza das 
operações, com a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e é proporcional à dimensão da 
exposição aos riscos. Também é responsável pelo controle de todo o processo de avaliação das 
flutuações das condições de mercado e por monitorar o equilíbrio entre pagamentos (passivos) e 
recebimentos (ativos), através de critérios de cálculo e limites de exposição determinados pelo Sistema 
Uniprime, de forma a garantir a capacidade de pagamento da Cooperativa. Os critérios levam em 
consideração as diferentes moedas, índices e prazos de liquidação.  
 
Os sistemas, os modelos e os procedimentos são avaliados anualmente por equipes de auditoria interna. 
Os resultados apresentados nos relatórios de auditoria são utilizados para corrigir, adaptar e promover 
melhorias no gerenciamento dos riscos de mercado e liquidez. 
 

(c) Risco operacional 
 

O processo de gerenciamento de riscos operacionais consiste na avaliação qualitativa dos riscos, por 
meio das etapas de identificação, avaliação e tratamento. A estrutura de risco operacional visa 
proporcionar, além da regularidade com requisitos legais, um alinhamento processual com as diretrizes 
de controles internos do Sistema Uniprime. Essa estrutura coordena e auxilia a gestão das ações de 
análise, identificação e avaliação de controles e processos, planejando ações corretivas e/ou preventivas 
para mitigar os riscos. 
 

 (d) Risco de capital 
 

O gerenciamento de capital centralizado consiste em um processo contínuo de monitoramento do capital, 
e é realizado pelas entidades do Sistema Uniprime com objetivo de: 

 Avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos que as entidades do Sistema Uniprime 
estão sujeitas; 

 

 Planejar metas e necessidades de capital, considerando os objetivos estratégicos das entidades 
do Sistema Uniprime; 

 

 Adotar postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis 
mudanças nas condições de mercado; 

 
Adicionalmente, são realizadas também simulações de eventos severos em condições extremas de 
mercado, com a consequente avaliação de seus impactos no capital das entidades do Sistema Uniprime. 

 
*          *          * 
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I - INTRODUÇÃO 

 

Uniprime Norte do Paraná realizará a sua Assembleia Geral Ordinária no dia 16 de 

fevereiro de 2017. Nela apresentará, além do presente relatório de gestão, os resultados 

obtidos durante o exercício de 2016 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 2015, reuniram-se os Diretores Executivos e os funcionários ocupantes dos 

cargos de gerentes, como é feito anualmente. Nesse encontro, foi elaborado o seu 

planejamento estratégico, que contém os objetivos, estratégias, ações, metas e orçamentos 

para o exercício encerrado em 31.12.2016. Esse documento foi aprovado pelo Conselho de 

Administração em sua reunião ordinária mensal de dezembro de 2015. 

 

Agora, findo o ano de 2016, conclui-se que o cumprimento do Planejamento Estratégico foi 

o fator preponderante para o sucesso da Cooperativa, que termina o ano com resultado de 

R$ 93.576.972, apesar da redução da atividade econômica no Brasil.  

 

Esse desempenho pode ser explicado pelas principais ações de gestão colocadas em prática 

e que constam deste relatório, apresentadas em três tópicos – Político Institucional, 

Administrativo/Financeiro e Socioambiental. 
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II – APRESENTAÇÃO 

 

 

A – A INSTITUIÇÃO 

 

A Uniprime Norte do Paraná - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos, 

Profissionais das Ciências e das Artes e Empresários 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. 

Diferentemente 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 

Unimeds – Londrina, Maringá e Apucarana. Posteriormente, atingiu as jurisdições das 

Unimeds 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 e Campinas. Em 2015 reinaugurou a segunda 

unidade em Londrina – Agência Londrina Palhano. Destaque-se, por importante, que 

visando atender as maiores pessoas jurídicas em sua área de abrangência a Cooperativa 

criou as plataformas de negócios Centro-Oeste Paulista em Marília 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. Em 318 

municípios da área de abrangência existem associados Uniprime. 

 

 

B – A MISSÃO 

 

“Fornecer produtos, serviços e consultoria financeira, que proporcionem conveniência, 

satisfação, excelentes resultados e melhore o bem-estar do associado”. 

 

C – A VISÃO  

 

“Ser a melhor cooperativa de crédito do Brasil, exemplo de gestão ética e profissional, que 

proporcione sustentabilidade, riqueza e benefícios aos associados e à sociedade”. 
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D – 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 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. Na AGE realizada pela cooperativa em julho de 2016, houve a adequação do 

Estatuto Social, seguindo as determinações da Resolução 4.434. Na AGO que se realizará 

em 16 de fevereiro de 2017 haverá eleição para Conselho de Administração de acordo com 

o novo estatuto.   

 

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 sua 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 passa 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 e exerce assídua 

fiscalização sobre as suas operações e serviços. 

 

A seguir na estrutura administrativa, encontra-se uma gerência geral que responde 

diretamente à diretoria. Essa gerência tem a responsabilidade sobre as oito áreas que dão 

suporte a todas as atividades da sociedade – Controladoria, Tecnologia da Informação, 

Recursos Humanos, Marketing, Administrativo-Financeira, Operacional, Jurídica e de 

Riscos. Os gerentes de área auxiliam o Gerente Geral e as agências em suas rotinas diárias 

e ajudam na coordenação de todas as atividades da instituição, além de prestarem assessoria 

à Diretoria Executiva. As agências também estão diretamente vinculadas a essa gerência 

geral.  

 

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 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 através de visitas 

periódicas – no mínimo duas anuais por agência – a fim de constatar a regularidade nos 

serviços e operações.  
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Nessa estrutura de controles internos, existe também a equipe responsável pela atividade de 

gerenciamento de risco operacional, 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 também 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 ao Banco Central, a sua 

função é monitorar e esclarecer as dúvidas, reclamações e sugestões de associados e do 

público em geral que se relacionem com a cooperativa. 

 

A cooperativa conta também com uma equipe de projetos, formada por Analistas de 

Negócios e Processos e é liderada pelas áreas de Recursos Humanos e Tecnologia de 

Informação. Essa equipe é voltada ao desenvolvimento de padrões de procedimentos e 

otimização da estrutura de negócios da cooperativa.  

 

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 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 equiparam-

se 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Gestão 2016   

7 

 

 

IV - PRINCIPAIS AÇÕES DE GESTÃO REALIZADAS EM 2016 

 

 

A – REALIZADA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS COOPERADOS:  

 

Entre os meses de outubro e novembro de 2016 o Instituto Bonilha, contratado pela 

Uniprime Norte do Paraná realizou pesquisa estruturada para avaliar o nível de satisfação 

dos cooperados com a cooperativa.  

Foram contatados 1 mil cooperados Uniprime por telefone, em todas as cidades onde a 

cooperativa tem agência, que obteve a nota média de 9,1, em uma escala de 0 a 10, nos 

itens pesquisados. A pesquisa realizada teve margem de erro de = ou – 3%, e 95% de grau 

de confiança. 

 

 

 

 

B – PWC – PRICEWATERHOUSECOOPERS REALIZA AUDITORIA: 

 

Em 2016 a cooperativa manteve contrato com a PWC – PricewaterhouseCoopers Auditores 

Independentes para realização de auditoria nos seus demonstrativos contábeis, e assim 

ampliar o nível de controles internos. A cooperativa vem investindo em controles internos 

sistematicamente. Atualmente a Uniprime Norte do Paraná é auditada por duas instituições 

independentes, a PWC e a Bauer Auditores Associados, pela Uniprime Central, pelo Banco 

Central, e ainda realiza duas vezes por ano auditoria interna em todas as suas agências e 

áreas de suporte.  
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C – UNIPRIME NORTE DO PARANÁ MANTÉM CLASSIFICAÇÃO “A”(bra) DA 

AGÊNCIA FITCH RATINGS: 

 

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.  

 

Recentemente, 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 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. 

 

 

D – UNIPRIME SEGUE COM RATING A2+(AA+) AVALIADO PELA LOPES 

FILHO:  

 

A empresa Lopes Filho & Associados Consultores de Investimentos Ltda., com sede na 

cidade do Rio de Janeiro (RJ), responsável pelo produto Riskcoop, elabora o rating de 

inúmeras empresas, inclusive do sistema bancário e de cooperativas de crédito. Desde 2007 

avalia a Uniprime Norte do Paraná, que teve sua nota elevada para Rating AA+ ou “A2+”, 

em 2014, sem alterações em 2015 e em 2016, o que equivale em sua conceituação a “Muito 

boa condição geral de risco. As bases financeiras e estruturais são fortes e resistem, no 

longo prazo, a maioria das mudanças conjunturais e estruturais da economia” 
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E – RANKING BANCO CENTRAL:  

 

Em setembro de 2016 o Banco Central divulgou o Ranking das 1.035 cooperativas de 

crédito do Brasil, apresentando diversos indicadores de performance das instituições até 

aquela data. A Uniprime Norte do Paraná destaca-se por sua capitalização, obtendo a 4ª 

posição em Sobras. 

 

 

Critério Classificação 

Sobras 4º

Patrimônio Líquido 5º

Recursos Próprios 9º

Ativos 13º
 

 

 

F – EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS: 
 

O Planejamento Estratégico e o orçamento de 2016 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 resultado da cooperativa em 2016, que superou a marca de R$ 93 milhões, 

um crescimento de 43% sobre o ano anterior. Em média, o equivalente a R$ 5.171,00 de 

sobras por cooperado. Os recursos da cooperativa também cresceram: evolução de 25% no 

Depósito a Prazo, de 12% no Capital Social e 13% no Depósito à Vista. A Uniprime Norte 

do Paraná encerra o ano de 2016 administrando R$ 1,62 bilhões de recursos, colocando-a 

entre as 9 maiores cooperativas de crédito do Brasil, segundo o Bacen.  

 

 

G – ANÁLISE GERENCIAL:  

 

A Uniprime Norte do Paraná apresenta ao final do ano de 2016 uma série de Indicadores 

que possibilitam aos dirigentes e gestores o acompanhamento das atividades negociais da 

cooperativa, quanto à 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.  

 

 

Indicadores Valor Ref 

Alavancagem 1,62 Empréstimo / Capital 

Índice de Inadimplência 2,2% Vencidos > 90d 

Índice de Eficiência 34% < 50% 

Despesas Administrativas / Receita 21% < 30% 

 

 

H – USO DO APLICATIVO PARA CELULARES  UNIPRIME CRESCE:  

 

Lançado no final de 2015 o uso do aplicativo, pelos cooperados, já responde por 30% de 

todas as transações via internet da cooperativa em 2016. São mais de 2 mil acessos diários, 

e em média, 5 mil títulos pagos e 3 mil transferências efetuadas mensalmente através do 

Celular.  

O aplicativo para smartphones Uniprime Mobile Banking está disponível na Apple Store, 

Google Play e Windows Store, e permite aos cooperados fazer pagamentos, transferências, 

consultas, e obter extratos via celular. 

Em 2016 o aplicativo ficou ainda mais moderno e seguro, com o lançamento do Mobile 

Token, uma opção ao Cartão Token para gerar senhas e concluir operações, que tornaram 

as transações eletrônicas realizadas pelos cooperados, em uma experiência simples, segura 

e mais prazerosa. 
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I – FORMAÇÃO DE COLABORADORES: 
 

Dando continuidade ao processo de formação e desenvolvimento de seu quadro 

profissional, a Uniprime Norte do Paraná implantou a plataforma de ensino à distância 

Uniprime Virtual. Através desta ferramenta foi possível elaborar treinamentos sobre 

produtos e serviços, educação financeira e operacionais com maior dinamismo, 

possibilitando assim a maior participação dos colaborados nos treinamentos. 

 
TREINAMENTOS 2016

Curso Carga Horária Carga Horaria Total Realizado Participantes

1 Treinamento para Mesarios 8 168 jan/16 21

2 Análise de Credito 12 192 fev/16 16

3 Gestão e Análise Financeira 12 192 fev/16 16

4 Grafoscopia 8 208 mar/16 26

5 Atualização CPA 10 50 2000 mar/16 40

6 Projeto Mastercard: CHIP 16 32 mar/16 2

7 E-Financeira 8 16 mar/16 2

8 Projeto Mastercard: Operações 16 80 mar/16 5

9 Case Harvard (programa de Desenvolvimento) 8 128 mar/16 16

10 DDA (Débito Direto Autorizado) 1 284 abr/16 284

11 FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 1 275 abr/16 275

12 Palestra Investimentos 2 1062 abril 2016 a setembro/2016 531

13 Certified Agile Professional  (TI) 16 32 abr/16 2

14 Projeto Mastercard: Mastercard Day 8 40 mai/16 5

15 Projeto Mastercard: PaySmart 8 16 mai/16 2

16 Projeto Mastercard:  Chargeback 16 160 mai/2016 e nov/2016 10

17 Unipag 1 22 mai/16 22

18 Certificação CPA 10 80 2800 jun/16 35

19 Prevenção de Lavagem de Dinheiro 2 500 jun/16 250

20 CFC CÓDIGOS MG ( 01514, 01515, 01522, 01523) - Controladoria 40 160 jun/16 4

21 Fórum de Comunicação 16 16 jun/16 1

22 Ouvidoria Financeira 24 24 jun/16 1

23 Projeto Mastercard: Curso Inglês 55 385 jun/16 7

24 Educação Financeira 6 1740 jul/16 290

25 Projeto Mastercard: Tech Conference 8 16 jul/16 2

26 PSC- Professional Self Coach 150 150 ago/16 1

27 Eneagrama 12 24 ago/16 2

28 Papel Estratégico de Secretárias Executivas/Assistentes Pessoais 16 16 ago/16 1

29 CONARH 2016 - Congresso Recursos Humanos 24 72 ago/16 3

30 Projeto Mastercard: Compensação, Liquidação e Reconciliação 16 160 set/2016 e nov/2016 10

31 Linhas de crédito socio ambientais 1 212 set/16 212

32 GBA Governança Corporativa 12 480 out/16 40

33 Projeto Mastercard: Automatic Billing Updater e Sanções Internacionais 1 2 out/16 2

34 Projeto Mastercard: Cash Out / Facilitadores de Pagamento e Novas regras resoluções 1 2 out/16 2

35 Projeto Mastercard: Authorization Improvement Performance 1 1 out/16 1

36 Projeto Mastercard: Cenário de Fraudes Emissores 1 3 out/16 3

37 Projeto Mastercard: EMS 1 2 out/16 2

38 Projeto Mastercard: B2B Marketing MasterCard 1 1 out/16 1

39 Projeto Mastercard: Bastidores Concierge MasterCard 1 1 out/16 1

40 Projeto Mastercard: Priceless Cities 1 1 out/16 1

41 Projeto Mastercard: Programa MasterCard Surpreenda 1 1 out/16 1

42 HSM EXPO 2016 24 144 nov/16 6

43 Projeto Mastercard:Tech Conference 8 16 nov/16 2

44 Projeto Mastercard: Gestão de Autorizações 16 48 nov/16 3

45 Projeto Mastercard: Benefícios Pessoa Física (Benefícios de Viagem) 1 1 nov/16 1

46 Projeto Mastercard: ECR – Emergency Card Request 1 1 nov/16 1

47 Projeto Mastercard: MasterCard Contactless - Pagamentos por aproximação 1 1 nov/16 1

48 Overview de Reconciliação 1 2 nov/16 2

49 Benefícios Pessoa Física (Benefícios de Viagem) 1 2 nov/16 2

50 Mobile Token 1 274 nov/16 274

                                                                     Carga horária média de Treinamento por colaborados:  42,2 horas

                                                                     Número total de participantes:      2.440
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J – SOCIAIS: 
 

Em 2016 a cooperativa promoveu diversas ações sociais e sustentáveis. Lançou linhas de 

crédito com condições vantajosas, para a aquisição de veículos híbridos e adaptados, para 

projetos de ações sustentáveis e projetos de acessibilidade.  

Reuniu mais de 500 pessoas em 8 cidades, para o Ciclo de Palestras de Educação 

Financeira para cooperados e colaboradores. Ampliou a campanha de doação de fraldas 

geriátricas, superando a marca de 60 mil unidades distribuídas em 21 cidades dos Estados 

do Paraná e São Paulo. Realizou campanha de vacinação contra a gripe para os 

colaboradores. Promoveu as campanhas em prol da prevenção do câncer, outubro rosa e 

novembro azul, e ainda passou a direcionar parte do material gráfico para ser impresso com 

o selo ambiental FSC.  

 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 
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