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I. FUNDAMENTOS DA NOTA DE RATING

O Comitê de Risco de RISKcoop e LFRating, em reunião realizada no dia 01.ago.18, consi-
derando aspectos financeiros, estruturais, de gestão, de governança, operacionais e de suporte,
decidiu elevar de A2+ para A3 a classificação, em moeda local (R$), para o risco de crédito da
Uniprime Norte do Paraná - Cooperativa de Crédito Ltda. (UNIPRIME N PR).

A classificação considerou o conjunto de informações prestadas pela UNIPRIME N PR, assim
como a magnitude e as correlações existentes entre elas, confirmando integralmente a nota
obtida por indicadores e acrescentando 20% por aspectos relatados pelos analistas em visita de
due diligence realizada durante os dias 18 e 19.jul.18, quanto à qualidade e presteza no envio de
informações, perfil gerencial e visão estratégica do negócio.

A classificação A3, a maior nota na escala de classificação desta Agência só é concedida a coope-
rativas que têm regularidade operacional e sólida estrutura financeira, com metas bem defini-
das, planejadas com esmero técnico e acompanhadas por controles amplos e eficientes. Tam-
bém é conferida a Cooperativas que apresentam elevado grau de segurança operacional e sólida
situação financeira, condições que resistem, no longo prazo, a eventuais mudanças estruturais
e conjunturais da economia.

Em nossa análise observamos que, na condução de seus negócios, a Cooperativa opera com
boa condição de liquidez, cresce regularmente seu Patrimônio Líquido, mostra evolução de
Resultados, cumpre metas orçamentárias e se utiliza de boas práticas de Governança Coopera-
tiva.

Durante os primeiros meses de 2018, a conjuntura nacional mostrou-se ainda bastante adver-
sa e, face a novas incertezas políticas e econômicas, as perspectivas para os próximos meses se
mostram indefinidas. Assim, para que sejam minimizadas perdas imprevistas, as Operações
de Crédito devem continuar sendo criteriosamente analisadas, as garantias envolvidas preci-
sam funcionar realmente como efetivos suportes e o monitoramento da carteira de crédito tem
que continuar sendo realizado de maneira detalhada, cuidadosa e permanente.

II. PONTOS ESTRUTURAIS RELEVANTES DA UNIPRIME N PR

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

2. O Estatuto Social da Cooperativa determina o valor mínimo de subscrição de R$ 1.000,00,
sem subscrição mensal e taxa de remuneração do Capital Social limitada a 100% da Selic.
Determina também que podem se associar à Cooperativa (i) Pessoas Físicas: médicos,
odontólogos, empresários, administradores, arquitetos, assistentes sociais, biólogos, bi-
oquímicos, comunicadores, contadores, economistas, educadores, físicos, enfermeiros,
engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,  nutricionistas,  pesquisa-
dores,  professores,  psicólogos,  terapeutas  ocupacionais,  veterinários  e  zootecnistas  e
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(ii) Pessoas Jurídicas: comércio, cooperativas, entidades sem fins lucrativos, indústria e
prestadores de serviços.

3. As metas patrimoniais e de Resultado, assim como as taxas praticadas pela UNIPRIME N
PR, são bem planejadas, corretamente definidas e acompanhadas mensalmente através de
relatórios específicos, continuamente analisados, revisados e conferidos. Como poderá
ser verificado pela leitura deste Relatório, esse conjunto de requisitos têm proporcionado
à Cooperativa uma saudável evolução, acompanhada de elevados níveis de Liquidez e, ao
mesmo tempo, Resultados crescentes e compensadores.

4. De acordo com a Res. 4.434 do BACEN, a UNIPRIME N PR está inserida no modelo de
governança corporativa completo, sendo, portanto, uma Cooperativa Plena. Isto pressu-
põe a existência de estrutura administrativa integrada por um Conselho de Administração
(CA) e por Diretoria Executiva (DirEx) a ele subordinada. Nesse sentido, de acordo com
seu Estatuto Social, a UNIPRIME N PR opera com a seguinte Estrutura Funcional (vide
Organograma Funcional na página 22/25 deste Relatório):

- Assembleia Geral Ordinária (AGO) - Órgão maior da Cooperativa, é integrada por
todos os cooperados, cada um com direito a um voto;

- CA - Responsável pelo posicionamento estratégico da Cooperativa. É integrado
por 14 Conselheiros - um dos quais é seu Presidente - eleitos em AGO para um
mandato de quatro anos. O CA é  assessorado por três Comitês - Eleitoral, Gover-
nança Corporativa e Ética, e pelas áreas de Ouvidoria/Ilicitude e Auditoria.

- Conselho Fiscal (CF) - É integrado por três membros efetivos e três suplentes,
eleitos pela AGO com mandato de dois anos. Tem a responsabilidade de fiscalizar,
assídua e minuciosamente, todos os atos praticados pela Cooperativa. Reporta-se
diretamente à AGO;

- DirEx - Subordinada ao CA, é responsável por todo o processo de gestão e de
representação da entidade junto ao público interno e externo. Trabalha com quatro
membros em tempo integral, sendo um Diretor Financeiro, onde está ligada a
Gerência de Crédito, um Diretor Executivo, que comanda quatro Gerências (Admi-
nistrativo-Financeira, RH/Projetos, Marketing e Tecnologia da Informação), um
Diretor Gerente, responsável por outras quatro Gerências (Controladoria/Riscos/
Compliance, Comercial, Jurídica e de Agências) e um Diretor Regional, todos com
atribuições específicas.

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

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

7. A UNIPRIME N PR foi a primeira cooperativa a abrir uma conta de liquidação e integrar
o Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, operando com número próprio de compensa-
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ção (084), o que lhe permitiu realizar sua própria compensação, assim como emitir taloná-
rio de cheques próprio. Para essas tarefas a Cooperativa tem uma equipe de profissionais,
que opera o sistema de monitoramento e/ou liquidação de TED, compensação de che-
ques, compensação de DOC, liquidação de títulos de cobrança, operações compromissa-
das com o mercado, redesconto junto ao BACEN e demais transações efetuadas pelo SPB
em tempo real. Para maior segurança, a liquidação dessas operações é aprovada de acordo
com uma tabela de alçadas periodicamente revisada. Ao mesmo tempo, todos os procedi-
mentos relativos à abertura do dia, liquidação de pagamentos e movimentação de transfe-
rências eletrônicas entre instituições financeiras são amparados por quatro mecanismos de
proteção: operações de redesconto, operações compromissadas, TED agendada diariamen-
te do BB para a conta liquidação e acesso ao STR Web.

8. A UNIPRIME N PR foi também a primeira cooperativa de crédito do Brasil a receber
autorização da CVM para distribuir Fundos de Investimentos do grupo IV a VII (os
mais agressivos), regulados pela Instrução Normativa - CVM/409, o que possibilitou a
distribuição do Fundo Multimercado com gestão do Credit Suisse/Hedging - Griffo e
administração da Intrag DTVM, empresa controlada pelo Grupo Itaú. Mais recentemen-
te, em jun.17, atenta às transformações ocorridas no mercado financeiro, lançou uma nova
família de cartões Mastercard e se tornou também a primeira cooperativa de crédito do
Brasil a emitir seus próprios cartões, sem a interveniência de um banco. Os cartões dispo-
nibilizados, Black, Platinum, Gold, Standard e Business, foram desenvolvidos para pro-
porcionar maior nível de segurança e praticidade aos associados, no Brasil e no exterior.

9. Também durante o ano de 2017, buscando oferecer maior conforto e segurança às opera-
ções de seus associados, a Cooperativa finalizou alguns importantes projetos: (i) em
março lançou uma nova funcionalidade que, além de pagamentos e transferências, permi-
te que os cooperados realizem aplicações e resgates em RDC através do APP Uniprime
Mobile Banking e Internet Banking; (ii) em abril fechou convênio para receber o pagamen-
to de faturas da TIM, possibilitando que, desde então, os cooperados possam efetuar o
pagamento de faturas TIM via APP Uniprime Mobile Banking ou Internet Banking; (iii)
em seguida tornou-se liquidante/custodiante junto à B3, o que viabilizou o registro das
aplicações financeiras do cooperado na instituição. Tudo isso assegurou o atendimento de
demandas, sobretudo às de pessoas jurídicas (empresas de saúde e seguradoras) que, em
face das exigências de órgãos reguladores (ANS e SUSEP), podem realizar o registro de
suas aplicações financeiras em Reservas Técnicas na B3, e (iv) em parceria com o Banco
BNP Paribas deu início à distribuição do Fundo de Investimento UNP Renda Fixa,
propiciando que operadoras de planos de saúde possam cumprir as exigências da ANS no
tocante a suas reservas técnicas. O novo Fundo possui gestão profissional e proporciona
às operadoras maior participação nos resultados da Cooperativa à medida que elevam os
valores aplicados. Em consequência dessa conveniência, até dez.17 foram  gerados mais de
R$ 100 milhões em aplicações financeiras de dezenas de operadoras de saúde do Paraná e
de outros estados.

10. Vale lembrar que, também em 2017, a Cooperativa efetivou as seguintes ações, todas
utilizando uso intensivo de tecnologia e, ao mesmo tempo, crescente personalização da
relação entre a Cooperativa e seus associados:

- Canal Universo Uniprime - lançado em sua primeira edição no final de 2016, esse
canal de comunicação foi aprimorado e passou a ser acessado por todos os coopera-
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dos, ou através do site da UNIPRIME N PR ou de sua página no Facebook. Através
dele, o associado pode acompanhar a evolução da Cooperativa, o lançamento de
novos produtos/serviços, iniciativas e Resultados;

- Website - com a finalidade de proporcionar ao usuário, navegação mais simples e
intuitiva, o menu foi remodelado e a área de Produtos/Serviços reformulada e abas-
tecida com informações mais detalhadas. Além disso, os acessos passaram a ser
armazenados e analisados através da plataforma Google Analytics;

- Facebook Uniprime - presente em uma das principais redes sociais, a Cooperativa
realizou durante o exercício uma ampla divulgação de suas ações, campanhas publi-
citárias e de produtos e serviços. A plataforma, que também é utilizada para relacio-
namento e atendimento ao público, recebeu durante o ano mais de 3.600 acessos de
usuários.

11. Para sustentar sua estrutura de serviços, a UNIPRIME N PR tem se empenhado em
profissionalizar/aprimorar o corpo técnico funcional e, ao mesmo tempo, contratar ou-
tros profissionais qualificados e com experiência no mercado para, em conjunto com a
DirEx - constituída basicamente por médicos, firmar competências e aprimorar sua prática
financeira na condução dos negócios, modelo que tem tido como consequência atrair um
número crescente de cooperados.

12. Em dez.17, a área de atuação da UNIPRIME N PR se estendia  a todos os municípios dos
Estados de São Paulo e Paraná, com área de abrangência efetiva nos 213 municípios do
norte, noroeste e litoral do Paraná, além da região metropolitana de Curitiba e todo o
estado de São Paulo. Nessa data, operava com 27 PA e 296 colaboradores, dos quais 27%
com pós-graduação, 57% com formação superior completa, 7% com curso superior em
andamento, 6% com o segundo grau e 3% com o primeiro grau. Adicionalmente, em
consequência do programa de qualificação de seus  funcionários, 209 possuíam certifica-
dos, sendo 172 no CPA 10, 20 no CPA 20 e 1 no CEA, alcançando 71% do quadro de
colaboradores. Acrescente-se que durante 2017, na formação profissional de seus funcio-
nários, a Cooperativa proporcionou 31 mil horas de treinamento, equivalentes a 108
horas/ano/colaborador, 58 bolsas de estudo para cursos de pós-graduação e doze bolsas
de estudo para língua estrangeira.

13. Em paralelo, a Cooperativa disponibiliza os seguintes os benefícios  a seus funcionários:
- Assistência Médica - garantia de atendimento médico/hospitalar a todos os funcio-

nários, inclusive dependentes (esposa/companheira e filhos menores de 18 anos);
- Assistência Odontológica - garantia de atendimento odontológico a todos os cola-

boradores;
- Seguro de Vida - proteção financeira para os casos de morte natural, acidental,

invalidez permanente total por doença e invalidez permanente total ou parcial;
- Anuênio - por cada ano de trabalho completo na Cooperativa, o funcionário recebe

um valor acrescido em seu salário;
- Vale Transporte - concessão de Vale Transporte a todos os colaboradores que utili-

zam transporte público coletivo para se locomover de casa para o trabalho e vice-
versa;

- Ticket Alimentação/Refeição - supre o colaborador de recursos que permitem a
aquisição de alimentos e produtos de higiene e limpeza na rede de supermercados
conveniada da contratada Alelo, com possibilidade de dividir o valor total entre os
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produtos Alimentação e Refeição;
- Auxílio Creche - assegura o pagamento de auxílio para aquelas funcionárias com

crianças de até seis meses de vida;
- Crédito Consignado - crédito consignado aos cooperados, cabendo à Cooperativa o

repasse do valor mensal mediante desconto em folha de pagamento. A margem
consignável é limitada a 30% do salário, sendo elegíveis para este empréstimo os
colaboradores efetivos com um mínimo de seis meses de admissão;

- Colaborador/cooperado - o colaborador pode se tornar cooperado da Cooperativa
enquanto mantiver o vínculo com a Instituição;

- Bolsa Auxílio - Educação - a Cooperativa oferece a seus colaboradores este benefício,
observando-se que tenham mais de um ano de casa. O limite é de 50% do valor da
mensalidade e o pagamento efetuado através de reembolso, e

- Programa de Premiação por Metas - estímulo aos funcionários na busca de resulta-
dos/aperfeiçoamento de processos internos para redução de despesas, o que resulta
em premiações que podem chegar a 225% da sua remuneração mensal.

14. A área de Tecnologia da Informação (TI) da Cooperativa funciona com um total de 31
profissionais, sendo um Gerente de TI, cinco analistas na Área de Suporte, seis em
Infraestrutura, sete em Desenvolvimento Java, oito em Desenvolvimento PB e quatro
em Negócios, o que inclui os cinco respectivos Coordenadores.

15. Entre as principais atribuições da Área de TI destacam-se planejamento, coordenação,
controles relativos aos serviços/sistemas de informática, treinamento dos funcionários
da área, monitoramento e o bom desempenho da TI em todas as dependências da
Cooperativa. As responsabilidades da TI envolvem também o desenvolvimento dos
programas necessários, a atuação na prevenção de fraudes internas/externas, a elaboração
dos planos de contingências, a recepção/expedição de arquivos para agentes internos/
externos, entre outras.

16. Desse modo, a Área de TI da Cooperativa tem executado diversas atividades para aprimo-
rar o desempenho de seus produtos e serviços. Um dos destaques foi o desenvolvimento
do aplicativo para smartphones, denominado “Uniprime Mobile Banking”, disponibiliza-
do na Apple Store, Google Play e Windows Store. Esse aplicativo permite aos cooperados
realizar consultas, obter extratos, realizar transferências e efetivar o pagamento de contas
via celular, posicionando a UNIPRIME N PR, em termos de soluções tecnológicas, em
nível semelhante ao de seus concorrentes.

17. O sistema utilizado para rodar a folha de pagamentos foi adquirido da Senior Sistemas,
empresa especializada, e o de contabilidade foi desenvolvido internamente. O site institu-
cional informativo (www.uniprimebr.com.br) é exposto na Internet para consulta pública e o
Internet Banking disponibiliza consultas, pagamentos e uma série de serviços online via site
institucional. Já o aplicativo para dispositivos móveis Mobile Banking é liberado nas lojas
Google Play e Apple Store para consultas, pagamentos e uma série de outras buscas.

18. Fisicamente, a área de TI ocupa parte de um andar no prédio da sede da Cooperativa.
Nessa área está localizado o site principal, com sala do datacenter, sala técnica para links com
as operadoras e sala do no-break. Os acessos são permitidos apenas por biometria, com
poucas pessoas cadastradas. O cadastramento dos acessos é realizado pela equipe de
infraestrutura e suporte ao usuário mediante chamado de atendimento interno. O datacen-
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ter possui refrigeração, sensor de calor/fumaça/presença, sistema de alarme conectado aos
responsáveis e bloqueios de USB, CD, assim como os demais dispositivos de segurança.

19. O site de contingência está instalado na Persis Telecom, a 16 km da sede da Cooperativa, na
Av. Jules Verne, também em Londrina. A Persis Telecom é uma empresa de telecomunica-
ções e Internet, com 19 anos de atuação no Paraná, que tem entre suas atividades a locação de
uma infraestrutura completa para armazenar equipamentos de TI, proporcionando energia
(via COPEL, geradores e no-breaks), climatização, segurança, redundância e conectividade. O
back up site tem capacidade similar à do site principal e o acesso só pode ser feito através de
chamado aberto por e-mail ou telefone por pessoa previamente autorizada.

20. Além de gerenciar os 459 desktop/notebooks (Dell - Windows 7 PRO) disponibilizados aos
funcionários da Cooperativa, a área de TI trabalha, entre outros, com os seguintes equipa-
mentos: 28 terminais de autoatendimento Diebold/Procomp - Windows XP, 2 IBM
System Flex com seis Nodes (Servidores Físicos), quatro VMWare vCloud Suíte, um
Microsoft SQL Server, um Spare (reserva), dois IBM V7000 Storwise (Storage) com 50TB
líquido cada, 23 Servidores DELL "Deskservers" em Agências - Windows Server 2012 e
Windows XP, 12 Servidores DELL - Windows Server 2012, um Tape Library ML6010
com dois drives LTO4 capacidade para 36 fitas e um EMC CX-3-20f  (Storage) com 12TB
líquido para backup em disco.

21. Atuando, desde o início de suas operações, em uma grande área de abrangência geográfica,
e, ao mesmo tempo, com a finalidade de atender adequadamente às necessidades do seu
crescimento e às exigências do BACEN, a UNIPRIME N PR tem dedicado especial aten-
ção à sua área de Controles Internos, aprimorando suas atividades e buscando sustentar
seu crescimento de forma ordenada, equilibrada e segura. Trabalhando com base no
Manual de Risco Operacional, essa equipe é responsável pelas atividades de gerenciamen-
to/análise dos  riscos envolvidos em todos os processos/operações da Cooperativa.
Também fazem parte de suas atribuições o monitoramento e a gestão dos riscos de
Mercado, Crédito e Liquidez, bem como a condução das normas inerentes ao "Crime de
Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, inclusive os processos que envolvem
as comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), assim
como o acompanhamento e alteração do LIP - Livro de Instruções e Procedimentos.

22. A Cooperativa possui também uma Auditoria Interna, que funciona com dois auditores
e é responsável pela fiscalização dos PA e das áreas de suporte através de visitas periódicas
(ao menos duas vezes por ano) a fim de constatar possíveis irregularidades nos serviços/
operações realizados, e uma Unidade de Ouvidoria, ambas ligadas ao CA.

23. Adicionalmente, desde 2015, a UNIPRIME N PR conta com uma auditoria externa de
nível global de uma grande empresa do setor, a PricewaterhouseCoopers, que através dos
seus serviços agrega maior transparência às operações, fortalecendo a confiança dos inves-
tidores. Mais recentemente, a partir de 2017, em respeito à Circ. 3799/16 do BACEN, que
determina que as cooperativas de crédito devem ser objeto de "auditoria cooperativa" com
periodicidade mínima anual, a UNIPRIME N PR, que já tinha seus Demonstrativos
Econômicos -Financeiros examinados pela Bauer Auditores Associados, continuou sen-
do atendida por essa empresa, agora sob o amparo de "auditora cooperativa". Essa inspe-
ção leva em conta não só os procedimentos internos da Cooperativa e a materialidade de
suas contas, como também a complexidade de suas atividades, os relatórios de auditorias
anteriores e os riscos inerentes a suas atividades
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24. Além do Estatuto Social (atualizado em 19.mai.17), a Cooperativa trabalha amparada em
diversos manuais, dentre os quais destacam-se os Manuais de Risco Operacional, de
Mercado, de Crédito e de Liquidez (já mencionados), Código de Ética, Relatório de Aná-
lise de Impacto de Risco de Mercado - Trading e Banking, Política de Segurança Patrimonial,
Política Sobre Cotas-Parte do Capital Social, Declaração de Apetite de Risco - RAS, Política
de Conformidade e Regulamento de Auditoria Interna. Os normativos internos da Coo-
perativa são disponibilizados a todas as dependências, na intranet, através do Livro de
Instruções e Procedimentos - LIP, o que possibilita agilidade na comunicação e padroniza-
ção dos processos internos, tanto em sua sede quanto nos PA.

25. O Código de Ética da UNIPRIME N PR aborda princípios, valores e normas de conduta
profissional que norteiam as relações dos colaboradores e dirigentes, assim como o papel
socioeconômico da Instituição. O Código, lido e assinado pelos funcionários, no ato de
sua admissão, define o que considera ético nas relações da Cooperativa, as quais devem ser
pautadas na integridade pessoal, na transparência de suas ações e na honestidade dos
interesses que compartilha com os associados. Para a implementação do Código de Ética
foi constituído o Comitê de Ética, que é formado por três membros, nomeados pelo CA,
com mandato de dois anos, integrado por um representante da DirEx., um do CA, ou
indicado por ele, e um do quadro de colaboradores, devendo ser presidido pelo represen-
tante da DirEx.

26. A Política de Crédito da UNIPRIME N PR tem por objetivo normatizar os parâmetros
utilizados na decisão de crédito, orientar a tomada de decisão e mensurar os riscos envol-
vidos em cada operação. Nesse sentido, a Cooperativa possui Política de Crédito específica,
devidamente descrita no Livro de Instruções e Procedimentos - LIP, documento que
contém o marco normativo da Cooperativa e que inclui, entre outros, o processo que
regula cadastro, comitês/alçadas, garantias, classificações de risco, critérios gerais para avali-
ação e concessão do crédito, propostas e contratos, operações/produtos de crédito, reno-
vações e política de cobrança.

27. Em 2012, foi desenvolvido o software denominado "Workflow", com o objetivo de apri-
morar o processo de análise de crédito. Desde então, a Cooperativa passou a trabalhar com
decisões de crédito automáticas, desde que se enquadrem nos critérios previamente defini-
dos pela Diretoria e pela Área de Crédito. Esse processo eliminou a necessidade de impri-
mir as Propostas, pois, além de pareceres/votos, o histórico de cada operação, contendo
data e hora, passou a ser armazenado na intranet. O Sistema permite também a validação
prévia das Propostas de Crédito, verificando pendências no SERASA, atualização cadastral
e conta Capital, permitindo ainda uma detalhada análise das informações da Proposta,
assim como o registro eletrônico das decisões de cada Comitê.

28. Atualmente, propostas de Crédito que eventualmente não se enquadrem nos critérios do
Sistema são recusadas e encaminhadas para análise manual na Área de Crédito. As demais
Propostas seguem para decisão nas alçadas descritas nos manuais internos, onde são
avaliadas, em sequência, pelos diferentes níveis de Comitê. Na tabela da página seguinte
estão relacionados, resumidamente, os Comitês da Cooperativa, sua composição e respec-
tivos níveis de alçada. O fluxo de aprovação de crédito ocorre conforme as alçadas descritas
na tabela, ou seja, cumpridos os critérios do Sistema de Crédito (Workflow), as operações
podem ser aprovadas até os valores definidos na alçada máxima. Assim, o fluxo adotado
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determina que, quando os valores extrapolam uma alçada, a proposta segue para o Comi-
tê seguinte, que possui alçada superior, e assim sucessivamente, metodologia que indica a
cautela necessária que a atividade exige.

29. Assim, cumpridos os critérios do Workflow, as operações são aprovadas em Comitê até os
valores relativos às suas respectivas alçadas. É importante reprisar que todas as propostas
encaminhadas para análise/decisão de um nível superior são, necessária e previamente,
analisadas por todos os Comitês de níveis de alçada inferiores.

30. Na alçada da Diretoria, apenas um voto negativo basta para que a operação seja rejeitada.
Por outro lado, dentro do sistema de crédito do Workflow, é necessário apenas um voto do
Comitê de Crédito da Diretoria para que operações com valores inferiores a R$ 1 milhão
sejam aprovadas. De acordo com decisão recente, a alçada máxima permitida para opera-
ções de crédito na Cooperativa foi reduzida para R$ 12 milhões por cooperado o que,
conservadora e acertadamente, invalidou uma antiga regra que permitia ao Comitê do CA
aprovar operações até o limite máximo permitido pelo BACEN (equivalente a 15% do
Patrimônio Líquido da Cooperativa). A redução do limite máximo, evidentemente, miti-
gou, sensivelmente, eventuais riscos incorridos pela Cooperativa.

31. Finalmente, todas as operações aprovadas (inclusive as renovações, financiamentos e rota-
tivos de descontos) que, somadas, envolvam valores superiores a R$ 500 mil, antes de sua
liberação em conta corrente, são submetidas a uma rigorosa análise da equipe de Complian-
ce, o que limita o risco de uma grande parte das operações de crédito da Cooperativa.

32. Apesar de todos esses cuidados, face à ampliação de sua área de atuação, o que envolve
também novos clientes e novas praças, é importante que a Cooperativa fortaleça perma-
nentemente sua  área de crédito. Ao mesmo tempo, é conveniente que melhore as condi-
ções de privacidade da unidade, cujas atividades exigem espaço reservado para o Gerente
e seu staff de analistas. Atualmente, essa equipe ocupa um ambiente comum a outras
áreas da Cooperativa, o que além de dificultar a concentração no trabalho, fragiliza a
necessária preservação de informações sigilosas. Não obstante, deve-se destacar que, de
modo geral, a funcionalidade operacional das unidades localizadas na Sede é adequada,
embora não permita grandes expansões.

33. O Planejamento Estratégico para o ano de 2018, um tradicional projeto no calendário da
Cooperativa, foi elaborado por uma equipe de trabalho que se reuniu durante os dias 17/
18.nov.17 no Centro de Convenções do Shopping Aurora, em Londrina-PR. Como em
anos anteriores, participaram do evento membros do CA, da DirEx, auditores, gerentes
de agência, gerentes de área, o gerente comercial, representantes da Corretora de Seguros e
da Consultoria e um grupo de quatro convidados, num total de 56 pessoas. O tema
definido foi "Reinventando o Modelo de Cooperativismo de Crédito".

              COMITÊ                                                            COMPOSIÇÃO                                                        ALÇADA MÁXIMA 
 
AGÊNCIA                                                  GERENTE GERAL DE GERENTES DE NEGÓCIOS                       R$ 100 MIL 

ÁREA OPERACIONAL                            GERENTE OPERACIONAL E ANALISTA DE CRÉDITO                R$ 200 MIL 

DIRETORIA                                               DIRETORIA EXECUTIVA                                                                   R$ 4 MILHÕES 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO      PRESIDENTE E CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO             R$ 12 MILHÕES 
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34. Durante o encontro, nesta ordem, os temas abordados foram (i) diretrizes estratégicas
(Missão, Visão e Princípios), (ii) posicionamento estratégico, (iii) análise dos prováveis
cenários da economia para o exercício seguinte e (iv) análise SWOT, quando foram listados
os pontos fortes e fracos, ameaças, oportunidades e o ponto cego (aquele espaço que não
é percebido por se situar fora do campo de abrangência do paradigma dominante).

35. Na sequência, determinaram-se os Objetivos Estratégicos (Financeiros, dos Clientes, dos
Processos Internos e do Aprendizado/Crescimento) e, em seguida, estabeleceram-se as
Estratégias para que a Cooperativa atinja cada um desses Objetivos. Resumidamente, os
destaques foram os seguintes:

i. ampliar a carteira de empréstimos em 35%;
ii. elevar o volume dos recursos administrados para R$ 2,5 bilhões em dez.18 e R$ 3

bilhões em dez.19;
iii. manter a concentração da carteira de crédito em clientes AA, A, B e C maior que 97%;
iv. manter a concentração dos dez maiores devedores inferior a 17%;
v. manter o Índice de Basileia em nível superior a 20%, e
vi. ampliar o número de cooperados de “perfil prime” para 24 mil em dez.18.

36. Durante a visita de LFRating à Cooperativa foi constatado um bom relacionamento entre
associados, colaboradores e diretores. A diretoria é dedicada, presente nas decisões do dia
a dia e em cada um dos municípios atendidos pela UNIPRIME N PR, característica
determinante para manter o público interno e externo sempre motivado, bem informado
e esclarecido sobre sua atuação.

37. Em 2012, a Cooperativa implantou um sistema de votação eletrônica que aprimorou seu
nível de Governança Cooperativa. Através desse sistema, todos os associados passaram a
ter plenas condições de votar nas próprias agências em que estâo vinculados, sem necessi-
dade de se deslocarem até o local de realização da AGO. O processo, além de ágil, transpa-
rente e seguro, foi auditado e fiscalizado pela Uniprime Central. De acordo com esse
processo, em fev.17 a UNIPRIME N PR realizou novas eleições diretas para o CA, para o
mandato 2017/21. Na ocasião também foram indicados pelo CA os membros da DirEx.
O processo de votação (voto secreto em urna eletrônica) ocorreu simultaneamente em
todas as cidades onde a Cooperativa possui PA. Após homologados pelo BACEN, os
membros do CA e da DirEx foram empossados em mai.17. Destaque-se que a UNIPRI-
ME N PR foi a primeira cooperativa de crédito do Brasil a promover eleições diretas com
urnas eletrônicas, Comissão Eleitoral independente e auditoria da Uniprime Central.

38. A UNIPRIME N PR busca maximizar a Rentabilidade e a Liquidez através de aplicação em
Fundos de Investimento, alguns dos quais exclusivos. Para adicionar experiência e reduzir
riscos, a Cooperativa transfere a gestão desses Fundos para instituições com boa qualifica-
ção no mercado financeiro, tais como BB DTVM, Credit Suisse/Hedging-Griffo, Brades-
co e Fator.

39. Uma estratégia usada pela UNIPRIME N PR é dotar seus PA de uma estrutura agradável,
confortável e adequada  para oferecer ao associado - um público de alta renda e por isso
mesmo exigente e cortejado por outras instituições financeiras locais - um atendimento
diferenciado, personalizado e, ao mesmo tempo, de alta qualidade, o que esse segmento
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aprecia. Durante a visita de due diligence em mai.17, além da Sede, LFRating visitou o PA
Londrina Palhano, então recém inaugurado, verificando que suas instalações são amplas,
confortáveis, seguras, bem equipadas e adequadamente localizadas, de acordo com o pa-
drão dos demais PA.

40. A Cooperativa é integrante do Sistema Financeiro Nacional e, como tal, compartilha esse
mercado com  outras intituições financeiras: bancos e cooperativas de crédito. Nesse senti-
do, além das singulares ligadas aos Sitemas Sicoob, Sicredi e Unicred, os bancos Itaú Per-
sonnalité, Bradesco Prime, Santander Vangogh / Select, Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal são as instituições financeiras com unidades localizadas na área de atuação da UNI-
PRIME N PR que lhe fazem concorrência em maior grau.

41. Em paralelo a suas atividades tradicionais, a UNIPRIME N PR desenvolve movimentos
que buscam incentivar e viabilizar ações Socioambientais e Campanhas Comunitárias. No
segmento Socioambiental, oferece linhas de crédito com taxas mais baixas e prazos de
pagamentos maiores, que visam apoiar cooperados que planejam crescer sem abrir mão do
compromisso com as pessoas e com o meio ambiente.

42. Assim, a Cooperativa desenvolveu três linhas de financiamento específicas: Crédito Acessi-
bilidade - para viabilizar reformas que garantam acessibilidade, autonomia ou segurança de
pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida; Crédito Veículos Híbridos e Adapta-
dos - para pessoas com necessidades especiais, e Crédito Ações Sustentáveis - para aquisição
de bens que contribuam para o desenvolvimento social e/ou para a preservação do meio
ambiente.

43. No segmento de Campanhas Comunitárias, durante em 2017 a UNIPRIME N PR conse-
guiu a doação de fraldas geriátricas e promoveu campanhas de vacinação contra a gripe para
os colaboradores, e de conscientização para a prevenção do câncer. Também em 2017 deu
início a um projeto com foco na própria eficiência energética, que resultou na queda de 20%
no seu consumo de energia/ano, com economia de cerca de R$ 60 mil e redução de 7 ton.
de emissão de CO2. Ainda em 2017 desenvolveu um projeto para aproveitamento de água,
que visa o armazenamento da água das chuvas e dos aparelhos de ar condicionado da sede,
para utilização nas áreas comuns do prédio e irrigação de jardins. Concluído no final de
2017, o projeto prevê uma economia de consumo de 120 metros cúbicos de água/ano.

III. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2017

1. Durante 2017, os Ativos da UNIPRIME N PR cresceram para R$ 1.974 milhões, regis-
trando evolução de 26% no ano. Ainda frente a dez.16, as Operações de Crédito cresceram
apenas 14% e atingiram R$ 678 milhões, os Depósitos elevaram-se 25%, para R$ 1.296
milhões e o Patrimônio Líquido ascendeu 25,5%, para R$ 553 milhões.

2. Em uma visão de longo prazo, levando-se em conta os últimos seis anos, os Ativos da
Cooperativa acumularam entre dez.11 e dez.17 um crescimento de 23% a.a., as Operações
de Crédito 17,4% a.a., os Depósitos, em nível mais acelerado, evoluíram 26,5% a.a. e o
Patrimônio Líquido, impulsionado por Lucros e subscrições, 18,2% a.a., como pode ser
observado no Gráfico 01 da página seguinte, que reflete uma evolução desde dez.06.
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 CONTAS PATRIMONIAIS - GRÁFICO 01 - R$ MILHÕES

3. Durante o exercício de 2017, a Liquidez da Cooperativa evoluiu 33%, para R$ 1.238
milhões, patamar equivalente a 63% de seus Ativos. Durante os últimos seis anos, a
Liquidez, partindo de R$ 296 milhões em dez.11, registrou um crescimento médio de
27% a.a.. Historicamente, a relação “Liquidez/Ativo Total”, mostrada no Gráfico 02
abaixo, depois de atingir um máximo de 60% (ago.08), recuou para um mínimo de 45%
(dez.09 e fev.11), e evoluiu para 55% (out.12), (consequência de estratégia adotada pela
direção da Cooperativa), oscilando em torno desse nível até meados de 2016,  quando
voltou a crescer, encerrando 2017 em 63%.

    RELAÇÃO LIQUIDEZ/ATIVO TOTAL - GRÁFICO 02 - %

4. Destaque-se que durante todo o período analisado, o indicador “Liquidez/Ativo Total”
manteve-se elevado, evidenciando um comportamento bastante conservador. No final de
2017, 88% das aplicações da Cooperativa estavam na Central Uniprime, e o restante lastre-
ado em Títulos Federais.

5. Se olharmos para a concentração das Operações de Crédito, podemos ver  que o maior
tomador era responsável por apenas 1,7% da carteira, o segundo maior 1,53%, o terceiro
1,49%, o quarto 1,45% e o quinto 1,31%, somando uma participação total de 7,48% da
carteira. Mesmo se seguirmos um pouco mais veremos que os dez maiores detinham
12,1% e os 20 maiores, 18,5%, cabendo a todos os demais o restante, 81,5%, posição que
já havia melhorado na comparação dez.16/dez.15 e ficou ainda mais confortável em
dez.17, caracterizando um quadro de concentração bastante administrável. A parte inadim-
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plente da carteira mostra que as vinte maiores operações em atraso correspondia a 0,87%
da carteira e que desta, a maior parte  (0,64%) estava relacionada a um cliente que não atua
no setor de saúde.

6. Ainda em relação às Operações de Crédito, considerando-se os critérios da Res. 2.682,
embora em dez.17 a UNIPRIME N PR não houvesse registrado operações classificadas
no nível AA, a maior parte da carteira, 93,1%, estava classificada nos níveis superiores,
(59,4% no A, 27,6% no B e 6,1% no C), 3,1% nos níveis inferiores (D, E, F, G e H) e 3,8%
em atraso. Cabe lembrar que, dentre as operações em atraso, o destaque ficou limitado ao
maior devedor, que possuía quatro operações de Capital de Giro, em um total de R$ 4,3
milhões, equivalentes a 0,63% da carteira total.

7. Apesar disso, durante os últimos seis anos (dez.11 a dez.17), o Índice de Qualidade da
Carteira - IQC da Cooperativa manteve-se em patamares inferiores aos do IQC Padrão
(equivalente a 8,5) por todo o período, tendo chegado a seu menor nível em abr.12 e
oscilado em torno de 8,0 desde então, fechando 2017 em 7,84, o que pode mostrar uma
necessidade constante de aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação nesta área tão
nevrálgica ́ para a Cooperativa.

8. O comportamento histórico das operações contabilizadas em write off, Gráfico 03, mostra
que se acentuaram a partir de dez.10, alterando a curva de tendência até dez.17, quando
atingiu R$ 44,6 milhões. Em outra visão, a relação “write off/Operações de Crédito”,Gráfico
04, dá a mesma informação a partir de dez.10, indicando que as write off estão crescendo
mais rapidamente que as Operações de Crédito, fechando o ano de 2017 em 7,2%, tendên-
cia que precisa ser revertida.

             OPERAÇÕES EM WRITE OFF                     WRITE OFF/CRÉDITO
                GRÁFICO 03 - R$ MILHÕES                               GRÁFICO 04 - %

9. A Cooperativa conta com duas principais fontes de recursos operacionais, a exemplo do
que ocorre com a maioria das cooperativas de crédito: Depósitos e Patrimônio Líquido,
ambos amparados integralmente por recursos de associados. Assim, como consequência
da confiança que os cooperados conferem à UNIPRIME N PR, conforme mostrado no
Gráfico 05 na página seguinte, em dez.17 os Depósitos (à Vista e RDC), equivalentes a
65,6% do seu Passivo, eram sua mais importante fonte de captação de recursos, os recur-
sos próprios - outra prova de confiança- representavam 28% e outros exigíveis apenas
6,4%.
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   COMPOSIÇÃO DAS CAPTAÇÕES - BASE DEZ.17 - GRÁFICO 05 - %

10. Analisando a concentração dos depósitos, em dez.17 a participação do maior aplicador
correspondia a 7,5% da carteira, do segundo 5,8%, do terceiro 2,2%, do quarto 1,4% e do
quinto 1,1%. Desse modo, os cinco maiores depositantes eram responsáveis por 18% da
captação, os vinte seguintes por 9,5% e todos os demais por 72,5%, o que configura um
satisfatório grau de diversificação das fontes.

11. Em paralelo, o associado que mais contribuía para a formação do Capital Social possuía
participação equivalente a 4,94%, o segundo 1,5%, o terceiro 1,4%, o quarto 1,24 e o
quinto 1,16%. Com essa composição, a parcela acumulada pelos cinco maiores cotistas era
de 10,24%, pelos vinte maiores 18,65%, pelos cinquenta 27% e de 73% por todos os
demais 26.392 restantes. Ainda em relação ao Patrimônio Líquido da UNIPRIME N PR,
deve ser mencionado que, enquanto associados ligados ao setor de saúde contribuíam
com 70% (pessoas jurídicas 22%, médicos 40% e outros 8%), os cotistas não ligados ao
setor de saúde possuíam uma parcela de 30% (pessoas jurídicas 22% e pessoas físicas 8%).
Gráfico 06

PARTICIPAÇÃO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO POR
TIPO DE ATIVIDADE - GRÁFICO 06 - %

12. Durante o ano de 2017 a Cooperativa trabalhou com Receitas Operacionais de R$ 271
milhões, valor ligeiramente inferior ao de 2016. Contribuíram para isso as Receitas de
Operações de Crédito (56%), Receitas de Tesouraria (37%), Receitas de Serviços (5%) e
Outras Receitas Operacionais (2%). Nesse período, as Despesas  Operacionais, formadas
por Despesas de Captação (78,6%),  Despesas de Provisão para Créditos em Liquidação
(16,9%) e Outras Despesas Operacionais (4,5%), se mantiveram estáveis, resultando em
um Lucro Operacional semelhante ao apurado em 2016, equivalente a R$ 120 milhões. No
entanto, em 2017 a Cooperativa operou com Despesas de Pessoal e Despesas Administra-
tivas crescentes (+8,4% e +13,1%, respectivamente), o que resultou em Sobras Líquidas
de R$ 82,6 milhões, valor 12% inferior às Sobras obtidas de 2016. Em consequência, a
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Margem Líquida recuou de 34,5% (2016) para 30,5% (2017) e Rentabilidade Patrimonial
cedeu de 24,8% para 18,8%, indicadores que, embora inferiores aos apurados no ano
anterior, ainda sintetizam um bom desempenho, principalmente levando-se em conta as
dificuldades conjunturais enfrentadas pela economia brasileira durante os últimos anos

13. Numa visão de longo prazo, foi verificado que durante o período 2010-2017 a Cooperati-
va obteve uma performance bastante consistente. As Receitas Financeiras evoluíram de R$
68 milhões em 2010 para R$ 271 milhões em 2017, registrando crescimento médio de
22% a.a.. No mesmo período, as Sobras Líquidas, partindo de R$ 29 milhões, atingiram
R$ 82,5 milhões,  revelando aumento médio de 16% a.a. (Gráfico 07).

                       CONTA DE RESULTADOS - GRÁFICO 07 - R$ MILHÕES

14. Depois de variar em torno de 80% até  2014, o Índice de Basileia recuou verticalmente de
68,7% para 13% em 31.jan.15. No entanto, até o final do ano de 2014, o Índice  era
calculado pela Central, de forma manual, com auxílio de planilhas, passando a ser, a partir
de 2015, elaborado por equipe da UNIPRIME N PR, que passou a utilizar um aplicativo
exclusivo para essa finalidade, o que resultou nessa aparente inconsistência. Em dez.16, o
Índice de Basileia já havia evoluído para 37,8% e um ano depois fechou 2017 em 38,6%,
um patamar conservador, considerando-se o nível mínimo permitido pelo BACEN, de
11% (Gráfico 08). Assim, partindo desse nível, a Cooperativa dispõe ainda de muito
espaço para ampliar sua carteira de crédito e, em alternativa a suas aplicações em Liquidez,
buscar maiores níveis de Rentabilidade Patrimonial.

                         EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE BASILEIA - GRÁFICO 08 - %
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IV. ANÁLISE OBJETIVA DA NOTA DE RATING

A nota de rating atribuída à UNIPRIME N PR neste Relatório reflete a avaliação de
LFRating baseada nas informações recebidas, conhecidas e percebidas na visita de due
diligence realizada na Cooperativa nos dias 18-19.jul.18, com a presença dos seus principais
executivos. O crescimento da Cooperativa, a forma com que seus negócios vêm sendo
encaminhados, seus Resultados, assim como os níveis de controle e tecnologia utilizados,
seguem refletindo-se positivamente em seus indicadores de risco. Dentre os 41 itens
submetidos à análise, uma parcela de 58% ficou no intervalo das duas melhores notas, e
44% atingiu a nota máxima

LIQUIDEZ  - Depois de crescer 37% em 2016, a Liquidez da Cooperativa voltou a
registrar uma grande evolução em 2017: 33%. Esse comportamento tem beneficiado
também sua participação nos Ativos: 52% em 31.dez.15, 59% em dez.16 e 63% em
dez.17, o que revela a força de sua captação e o elevado grau de conservadorismo/seguran-
ça praticado pela Cooperativa. No encerramento de 2017, a Liquidez estava representada
por aplicações na Uniprime Central (87,7), Títulos Federais (11,7%) e  Disponibilidades
(0,6%). Por tudo isso, esse indicador foi o que mais contribuiu para a nota final: 16%.
Cabe, no entanto, uma ressalva: embora a elevada Liquidez praticada pela UNIPRIME N
PR proporcione maior grau de segurança aos cooperados, comparativamente às Opera-
ções de Crédito, concede menor grau de retorno patrimonial.

GERÊNCIA - Na visita realizada ficou mais uma vez evidente o bom relacionamento
entre todos os níveis hierárquicos da Cooperativa. O prédio, onde desde jan.07 está
localizada a sede da Cooperativa, é próprio, confortável e seguro, o que favorece essa
interação. Ao mesmo tempo, as áreas são espaçosas e decoradas com bom gosto. A
UNIPRIME N PR oferece uma ampla lista de benefícios aos colaboradores, com destaque
para saúde, crédito consignado, participação nos Resultados e auxílio educação. Vale desta-
car o elevado nível de qualificação de seus funcionários: 27% com pós-graduação, 57%
com formação superior completa e 7% com curso superior em andamento. Ao mesmo
tempo, em dez.17, a Cooperativa tinha 58% de seus funcionários certificados na CPA 10 ,
outros 7% na CPA 20 e um no CEA. Na segunda colocação, esse item contribuiu com
14% da nota final.

CONTROLES - Este grupo obteve a terceira maior posição, contribuindo com 13,7% da
nota final. Nesse item foi considerado o constante aprimoramento da área de Controles
Internos, assim como a estrutura de auditoria adotada, exercida simultaneamente pela
PWC, Bauer Auditores Associados, Uniprime Central, BACEN, por equipe própria e  seu
CF. O indicador de Qualidade dos Sistemas de Acompanhamento dos Riscos Operacio-
nal/Crédito/Mercado/Liquidez, com detalhados controles de VaR e Basileia, também se
configuram como importantes destaques.

CONJUNTURA - As cooperativas de crédito ligadas a profissionais da área médica e
atividades afins operam em um setor tradicionalmente resistente a mudanças na conjun-
tura. Normalmente são cooperados com elevado nível de renda e por isso mais aplicado-
res do que tomadores. No entanto, conforme permite seu Estatuto Social, mesmo que
lenta e cautelosamente, a UNIPRIME N PR está entrando em segmentos alheios a área
médica que, por possuírem características específicas, devem ser melhor avaliados, pois,
nesse momento em que uma grave crise envolve o País, o comportamento defensivo de
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alguns associados pode aumentar o risco da Cooperativa. Na avaliação total esse indicador
alcançou 11,6% na nota final.

CRÉDITO - A carteira de crédito da Cooperativa reeditou em 2017 o bom desempenho
já obtido em anos anteriores, contribuindo com 10,4% da nota consolidada. Embora
afuscada pela evolução da Liquidez e, por isso, contribuindo com apenas 34% dos Ativos,
em dez.17 a carteira de crédito (i) mantinha baixa concentração de tomadores (o maior
com 1,7%  e os dez maiores com 12,1%), (ii) possuía elevada participação (93,1%) de
operações classificadas nos níveis A, B e C da Res. 2.682, (iii) registrava apenas 3,8% de
operações em atraso, a maior delas equivalente a 0,64% da carteira e (iv) trabalhava com um
IQC de 7,84, abaixo do IQC Padrão, mas ainda bastante satisfatório. A parte negativa fica
por conta das operações contabilizadas em write off que, como mencionado, estão crescen-
do mais rapidamente do que a carteira de crédito.

RESULTADOS - Embora a diversificação das Receitas Operacionais seja baixa, o que não
é uma característica apenas da UNIPRIME N PR, observou-se que o histórico de resulta-
dos é bastante consistente. Durante o período dez.11-dez.17 suas Receitas Financeiras
evoluíram de R$ 89 para R$ 271 milhões, registrando crescimento médio de 20,5% a.a..
Com isso, em dez.17 a Cooperativa registrou Margem Líquida 30% e Rentabilidade Patri-
monial de 18,7%, indicadores que evidenciam uma performance bastante satisfatória.
Com isso, o grupo concorreu com uma parcela de 9,6% da nota final.
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HISTÓRICO DE RATINGS

(*)  As Sobras Líquidas em Dez.16 incluem R$ 4.542 mil relativos ao Retorno do Fundo de Tecnologia

R$ mil Dez.11 Dez.12 Dez.13 Dez.14 Dez.15 Dez.16 Dez.17
LIQUIDEZ 295.933  354.400  430.494     565.436      680.197    930.082      1.238.449 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 258.839  282.264  368.564     449.487      593.464    593.393      678.170    

Risco AA-C 225.398  249.851  344.142     415.257      548.203    529.222      600.541    
Risco F-H 4.097       7.536       4.287         3.539          12.072      12.115        15.178       

Créditos Atrasados 21.164     14.931    9.986         13.050        42.564      27.645        26.438       
IQC 7,34         7,70         8,11            8,06             7,51           7,69             7,84           

ATIVO PERMANENTE 14.307     14.197    14.899,3    20.499        22.739      21.033        30.918       
TOTAL DE ATIVOS 569.769  652.399  818.468,7 1.037.789  1.304.135 1.568.496  1.974.428 
DEPÓSITOS TOTAIS 315.530  377.952  508.580,8 642.282      838.733    1.034.627  1.295.612 
RECURSOS DE REPASSES 4.486       10.452    18.291,2    15.121        10.665      6.633          3.039         
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 203.739  229.124  254.981,5 324.790      377.941    440.526      553.024    
RECEITAS DA ATIVIDADE 88.704     97.407    102.419,7 154.792      214.568    272.088      271.106    
DESPESAS DE CAPTAÇÃO (25.181)   (23.603)   (29.770,2)  (50.168)       (79.351)     (105.647)    (93.680)     
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (25.710)   (29.507)   (34.255,5)  (46.242)       (53.825)     (60.190)       (66.406)     
SOBRAS LÍQUIDAS (*) 30.229     29.211    29.575,1    49.051        63.968      93.795        82.593       
RBA 75,1% 78,9% 69,6% 30,8% 20,5% 37,8% 38,6%

 HIGHLIGHTS - UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

GRUPO 01.Jun.07 08.Ago.08 12.Mai.09 30.Jul.10 23.Jan.12 01.Out.13 15.Jan.15 31.Dez.15 31.Dez.16 31.Dez.17
CONJUNTURA 44,0 44,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
CONTROLE 51,0 52,5 58,5 58,5 58,5 59,5 63,0 63,0 54,0 54,0
ESTRUTURA 19,2 25,6 24,8 24,8 24,8 24,8 17,6 24,8 26,4 26,0
CAPITAL 32,0 32,0 28,0 23,2 23,2 24,0 30,0 30,0 32,0 32,0
GERÊNCIA 33,0 33,6 38,4 38,4 38,4 38,4 44,4 44,4 44,4 56,4
OPERACIONAL 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 22,0 22,0 22,0 22,0
RESULTADOS 38,0 38,0 38,0 32,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0
CRÉDITO 49,8 49,8 42,6 42,6 34,2 36,0 46,2 39,0 46,2 40,8
LIQUIDEZ 73,5 61,5 75,0 69,0 61,5 62,2 66,0 57,0 61,5 63,0
PERFORMANCE 19,0 16,0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 14,0 16,0
TOTAL 380,0 373,5 388,3 371,5 361,6 365,9 389,7 380,7 384,5 394,2
COMITÊ 38,0 56,0 58,2 74,3 72,3 73,2 77,9 76,1 73,1 78,8
TOTAL GERAL 418,0 429,5 446,5 445,8 433,9 439,1 467,6 456,8 457,6 473,0
CLASSIFICAÇÃO A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2+ A2+ A2+ A3

mailto:julio@lfrating.com
mailto:joel@lfrating.com
http://www.lfrating.com
mailto:info@lfrating.com


A3

RELATÓRIO DE REVISÃO

COMITÊ ORIGINAL: 01.JUN.07
COMITÊ DE REVISÃO: AGO.18

VÁLIDO ATÉ: AGO.19

Rua São José, 70/12o parte
Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55) 21-2272-9603
www.lfrating.com

 e-mail: info@lfrating.com

O rating do RISKcoop é formado
de duas partes: a mais importante
é derivada da interpretação de
indicadores objetivos e subjetivos,
que abrangem todos as áreas e
aspectos relevantes do funciona-
mento de uma cooperativa de
crédito. A outra parte é oriunda
da avaliação de um comitê de
rating, que define a classificação.

Analistas
Relator: Julio Flavio S. Lima
(55) 21-2272-9639
julio@lfrating.com

Gerente: Joel Sant´Ana Junior
(55) 21-2272-9603
joel@lfrating.com

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

RELATÓRIO DE RATING CORPORATIVO
 UNIPRIME  NORTE  DO  PARANÁ

COOPERATIVA  DE  CRÉDITO  LTDA.
UNIPRIME N PR

19/25

© 2018 por Argus Classificadora de Risco de Crédito Ltda.
Todos os direitos reservados conforme Lei 9.610/98.

Número desta análise: 10    -    Versão 02

V - INFORMAÇÕES GERAIS DA UNIPRIME N PR
CNPJ: 02.398.976/0001-90
Data da Constituição: 01.set.97
Início das Atividades: 3.mar.98
Endereço da Sede: Av. Rio de Janeiro, 1.758 - Centro - 86010-150 - Londrina-PR
Telefone: (43) 3294-1900                                  Fax: (43) 3294-1969
E-mail: uniprime@uniprimebr.com.br          Site: www.uniprimebr.com.br
Estados de Atuação: São Paulo e Paraná. A Cooperativa pode atuar em todos os municípios
dos Estados de São Paulo e Paraná. Sua atuação abrange um total de 215 municípios
PA no Paraná: Apucarana, Arapongas, Cambé, Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procó-
pio, Curitiba Batel, Curitiba Juvevê, Ivaiporã, Londrina Palhano, Londrina Sede, Maringá,
Norte Pioneiro, Paranaguá, Paranavaí, Plataforma Noroeste do Paraná, Plataforma Norte do
Paraná, Rolândia, Santo Antônio da Platina e Umuarama.
PA em São Paulo: Bauru, Campinas, Jundiaí, Marília, Plataforma Centro Oeste do Paulista,
São José do Rio Preto e Sorocaba (Ribeirão Preto - em implantação).
PA: 27
Auditoria Externa: PWC – PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes e
                                    Bauer Auditores Associados
Auditoria Interna: Equipe própria de colaboradores
Número de Cooperados: 20.284 (14.126 Pessoas Físicas e 6.158 Pessoas  Jurídicas)
Número de Funcionários: 296
Central: Uniprime Central Interestadual de Cooperativas de Crédito.
Sistema: Uniprime
Diretoria:

Diretor Executivo Carlos Alberto D. Mascarenhas
Diretor Financeiro  Jayr Paula Gomes Gonçalves
Diretor Regional  João Maria da Silveira
Diretor  Gerente Antonio Hernandes

Conselho de Administração:
Alvaro Jabur - Presidente Adalberto Carlos Giovanini Filho
Antônio Vendramin Filho Evandro Bazan de Carvalho
 José Pereira Filho Luis Francisco Costa
Marcos Toshio Nisioka Oswaldo M. de Queiroz Filho
Sergio Eduardo Girotto Aldo Yoshissuke Tagushi
Claudio Clementino Camacho Biazin Hakaru Otta
 Jesus Robero Ceribelli Roberto Tanus Pazello

Conselho Fiscal:
Carlos Augusto Marques da Costa Branco  Luis Renato Manfredini Hapner
Osvaldo Pedroso Junior        Adriano Fonseca Vituri
Edison Zangale de Azevedo                           Roberto Yoshimitsu Kanashiro
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VI . HISTÓRICO

A UNIPRIME N PR foi constituída na AGO do dia 01.set.97, iniciando efetivamente suas
atividades em 03.mar.98, integrando na época o Sistema Cooperativo Unicred. Nesses
vinte anos de operação buscou consolidar uma história de solidez, transparência e segurança.
Para criar e desenvolver uma instituição voltada ao atendimento de um público limitado a
uma determinada área de atuação foram escolhidas como premissas básicas o ganho de
escala e a integração. No início, a Cooperativa atuava junto à classe médica, depois junto a
demais profissionais da área da saúde e, por fim, junto a outros profissionais de curso
superior, a empresários e a empresas em geral. Essa aproximação vem sendo mantida
através de um permanente contato, da realização de eventos econômicos, culturais e sociais,
e da divulgação da Cooperativa e de sua marca: UNIPRIME.

Em 2007, a Cooperativa recebeu do BACEN autorização para abertura do quadro de
associados para a classe de empresários. Em seguida, atendendo à demanda de seus
associados, ampliou seu mix de produtos, tornando-se a primeira cooperativa de crédito
do Brasil a receber autorização da CVM para distribuir Fundos de Investimento a seus
associados.

Em 2009, a Circ. 3.438 do BACEN possibilitou às instituições financeiras não bancárias a
abertura de contas de liquidação naquele Banco, gozando praticamente das mesmas
prerrogativas da Conta Reserva Bancária dos Bancos. A UNIPRIME N PR, após contatos
e reuniões com o BACEN, e analisado o custo/benefício, decidiu solicitar a abertura de sua
conta de liquidação, o que ocorreu em mai.09. A partir daí houve necessidade de se atualizar
a área de TI para se conectar diretamente com o BACEN, com as instituições financeiras do
País e com as Câmaras de Pagamentos e Liquidação - COMPE, SELIC, CETIP, CIP e
BM&F, sendo utilizado para isso a Rede do Sistema Financeiro Nacional. Após seis meses
de testes com todos os integrantes do Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB) foi obtida a
autorização do BACEN.
Assim, a partir de nov.09, a Cooperativa passou a integrar o SPB, podendo, com isso,
utilizar o Sistema de Transferência de Recursos para liquidação e recepção direta de
Transferência Eletrônica Disponível (TED) e para operar diretamente, sem a participação de
nenhum Banco, na SELIC, CETIP, CIP e na B3. Nesse processo, a UNIPRIME N PR teve
participação marcante, pois foi a primeira instituição não bancária do Brasil a receber
autorização do BACEN para operar a Conta de Liquidação.

A conclusão dessa etapa possibilitou à Cooperativa o acesso direto ao Sistema de
Compensação de Cheques e Outros Documentos, pois, mesmo não sendo Banco, recebeu
do BACEN um número de Banco 084 para a realização dos serviços pertinentes. Dessa
forma, passou a encaminhar diretamente às Câmaras de Compensação os cheques
depositados por seus cooperados e os boletos de cobrança liquidados em seus caixas, o que
ocorreu também com o Documento de Crédito (DOC). Em 2010, os talonários de cheques
dos associados foram substituídos e o novo processo da Compe foi concluído. Nesse
mesmo ano a Cooperativa entrou na lista da GPTW - Great Place to Work, posicionando-
se entre as 20 melhores empresas para se trabalhar no Paraná.

Em 2011, a UNIPRIME N PR foi autorizada pelo BACEN a participar também das
Operações de Redesconto, otimizando o processo de liquidação diária de operações no
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SPB. No final desse mesmo ano, por decisão unânime de suas Singulares, a Cooperativa
Central se desligou do Sistema Cooperativo Unicred e criou uma nova marca: UNIPRIME.

No ano seguinte, 2012, a até então denominada Unicred Norte do Paraná teve sua razão
social alterada para UNIPRIME Norte do Paraná, permanecendo vinculada à Uniprime
Central - Central Interestadual de Cooperativas de Crédito.

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

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

No presente, sua rede de PA atende a todos os municípios dos estados de São Paulo e
Paraná, com área de abrangência com 215 municípios. Seguindo uma tendência de mercado,
a UNIPRIME N PR criou também Plataformas de Negócios, cujo principal objetivo é
atender a clientes especiais e empresas de maior porte atuantes em sua região de abrangência.

Em 2017, a Cooperativa inaugurou seu 2o PA em Curitiba (Juvevê) e um outro em
Jundiaí-SP, elevando o total para 27. Ao mesmo tempo, ampliou a oferta de produtos/
serviços e se consolidou no mundo digital, disponibilizando novas funcionalidades no
APP Uniprime Mobile Banking e no Internet Banking, o que gerou mais conveniência,
flexibilidade, rapidez e segurança para o cooperado na hora de utilizar conta e cartão.

Segundo levantamento divulgado pelo BACEN em set.17, considerando-se o ranking das
972 cooperativas de crédito atuantes no Brasil, a UNIPRIME N PR passou a ocupar a 11a
posição em Ativos, a 8a em Recursos Próprios, a 5a em Sobras Brutas e a 4a colocação em
Patrimônio Líquido.

Para 2018 as metas da Cooperativa consistem em continuar exercendo ações direcionadas à
melhoria da qualidade da  vida financeira de seus cooperados, tornar sua estrutura cada vez
mais sólida, rentável e, ao mesmo tempo, importante para seus cooperados e para a sociedade.
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O rating do RISKcoop é formado
de duas partes: a mais importante
é derivada da interpretação de
indicadores objetivos e subjetivos,
que abrangem todos as áreas e
aspectos relevantes do funciona-
mento de uma cooperativa de
crédito. A outra parte é oriunda
da avaliação de um comitê de
rating, que define a classificação.

Analistas
Relator : Julio Flavio S. Lima
(55) 21-2272-9639
julio@lfrating.com

Gerente: Joel Sant´Ana Junior
(55) 21-2272-9603
joel@lfrating.com

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

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

Classificadora de Risco de Crédito Ltda. (Argus).

2. As informações utilizadas na realização deste rating são consideradas fidedignas, mas LFRating não pode
garantir sua exatidão e integridade. Usou-se de toda a diligência para que os dados fossem confirmados, mas
em alguns casos só se pode ver a sua coerência. Todos os dados que nos pareceram incoerentes foram
confrontados com a fonte primária ou secundária. LFRating não é responsável por dados fraudados ou
inverídicos, que nos foram informados e pareceram coerentes.  Apesar de termos efetuado visita de due
diligence, nenhuma auditoria local foi realizada para confirmar a existência de ativos ou numerário declarados

3. Este rating não se constitui em uma recomendação de investimento nesta cooperativa,
com as perdas e ganhos correndo por risco do aplicador. As análises e opiniões neste Relatório
são feitas em uma data informada no Relatório e LFRating envida seus melhores esforços para que elas
sejam sempre atuais pelo prazo informado, mas algumas informações são de responsabilidade de agentes
externos à operação e que podem não ser informadas no tempo adequado.

4. LFRating é uma Agência totalmente independente Nenhum de seus clientes representa mais que 5% de seu
Faturamento.

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

6. LFRating adota metodologia proprietária que utiliza aspectos objetivos e subjetivos dos pontos que entende
como sendo Fatos Geradores de Risco (FGR), com pequenas diferenças de abordagem para cada tipo de
classificação. Basicamente desenvolveu planilhas que sistematizam e homogeneizam os pontos que devem ser
abordados pelos analistas, a partir de até três Grupos que detalham os FGR. Essa metodologia prevê cinco
descritores para cada indicador de risco. Eles têm a finalidade de estabelecer um padrão que possa tornar
comparáveis cada indicador. Estes Grupos são duplamente ponderados, de forma que cada um ganhe ou perca
importância à medida que vai sendo detalhado.

7. Este Relatório está sendo continuado pela Argus, apesar de ter sido contratado anteriormente com outra
empresa. Apesar disso, a mesma equipe (analista-relator e Comitê) foi preservada e utilizada para esta
continuação.A cooperativa não teve outra operação avaliada por LFRating nos últimos doze meses. Por se
tratar de rating corporativo, a Cooperativa é regularmente avaliada a cada doze meses.

8. LFRating adota procedimentos que identifica e administra possíveis conflitos de interesse nas classificações
que realiza. Para esta classificação, nenhum conflito de interesse real, aparente ou possível foi identificado.
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X. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS DO AVALIADOR - LFRating

LFRating foi criada em 2002 como complemento dos serviços de avaliação de instituições
financeiras e não financeiras que a Lopes Filho & Associados já realizava há 26 anos. Em 2014
tornou-se uma Agência de Rating independente e passou a se denominar Argus Classificadora
de Risco de Crédito Ltda, mantendo o nome fantasia LFRating. É formada por profissionais
de elevada experiência em avaliação corporativa, que uniram seus conhecimentos para prover o
mercado brasileiro de serviços de análise de risco de todas as modalidades, baseados em três
princípios fundamentais.
·  independência entre o processo e o objeto de classificação;
·  transparência dos fundamentos da classificação; e
·  capacidade técnica e ética irreprovável de todos os envolvidos na classificação.
LFRating produz ratings de emissões de empresas nacionais, utilizando-se da expertise de seus
analistas e de uma cultura formada ao longo de mais de 40 anos em trabalhos de análises e
avaliações de empresas, bancos e fundos de investimentos para os mais diversos propósitos.
Um rating emitido por LFRating é o resultado de uma criteriosa análise que envolve:
·  uma definição precisa dos riscos envolvidos no objeto avaliado;
·  a análise detalhada de uma extensa gama de informações estruturais, estratégicas e econômico-

financeiras;
·  um pormenorizado trabalho de due diligence, incluindo abrangente entrevista com os dirigen-

tes e responsáveis pela emissão e pela administração das garantias; e
·  um capacitado comitê de avaliação que definirá o rating adequado para expressar o entendi-

mento de LFRating sobre o risco de crédito do avaliado.

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

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

O Comitê de Rating é presidido por Joel Sant’Ana Junior e formado por pelo menos dois
analistas não envolvidos na avaliação em questão. A escala utilizada para classificação de emissões
diversas é baseada em nossa experiência e ajustada ao longo do tempo por fatos concretos que
alterem a estrutura do Sistema Financeiro Nacional ou da Economia Brasileira.
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RRIISSKKccooooppClassificação de Risco de Cooperativas de Crédito 
 

CLASSIFICAÇÃO CONCEITO 

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

A2 Muito boa condição geral de risco. As bases financeira e estrutural são fortes e resistem, no 
longo prazo, a maioria das mudanças conjunturais e estruturais da economia. 

A1 Boa condição geral de risco. As bases financeira e estrutural são firmes e resistem, no médio 
prazo, a mudanças conjunturais ou estruturais da economia. 

B3 Boa condição geral de risco. As bases financeira e estrutural estão suscetíveis, no médio prazo, 
a mudanças conjunturais ou estruturais da economia. 

B2 Média condição geral de risco. As bases financeira e estrutural estão suscetíveis, no curto 
prazo, a mudanças conjunturais ou estruturais da economia. 

B1 
Alta condição geral de risco. As bases financeira e estrutural estão mais suscetíveis a 
mudanças conjunturais ou estruturais da economia, que podem elevar seu risco muito 
rapidamente. 

C2 Elevada condição geral de risco. As bases financeira e estrutural não suportam mudanças 
conjunturais ou estruturais da economia. 

C1 Frágil condição geral de risco. As bases financeira e estrutural estão muito sensíveis a 
quaisquer mudanças conjunturais ou estruturais da economia, sugerindo ajustes imediatos. 

D Situação geral crítica, sugerindo ajustes drásticos e imediatos. 
Obs.: O Comitê de Rating pode sugerir o acréscimo de sinais aritméticos de + e – para mostrar diferenças entre as cooperativas 

avaliados ou perspectivas de promoção ou rebaixamento. 

Tempo para efeito 

Resistência 
a mudanças 

AAllttaa  
Investment Grade 

MMééddiiaa  
Speculative Grade 

BBaaiixxaa  

CCrrííttiiccaa  

CCuurrttoo  MMééddiioo  LLoonnggoo  

Frágil 


