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Prezados cooperados,

2017 indou e com ele uma fase de transição na nossa 

Uniprime. Foi um ano muito importante para nós como 

dirigentes. Conseguimos com trabalho árduo e diário 

colocar nossa cooperativa novamente nos trilhos do 

crescimento, situação essa que não acontecia há 

tempos. 

Nesse período crescemos quase 30% em todos os 

índices e retomamos nossa posição de destaque 

dentro da nossa Central, tornando-nos mais eicientes, 

inovadores, aguerridos e participativos.

Nossas decisões foram todas pautadas em pareceres 

técnicos. Isso é fruto de uma administração que desde 

o começo está comprometida com o crescimento e 

planejamento a longo prazo. 

Dr. Ricardo Buainain Bomussa

Presidente do Conselho de Administração
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Isso é inédito na nossa história, porém não nos esquecemos da nossa essência 

cooperativista. O trabalho até aqui tem sido muito gratiicante, pois estamos vendo a 

cada dia nossos cooperados retornando seus negócios com a cooperativa.

Nosso Conselho de Administração e Conselho Fiscal têm se mantido atentos a tudo e 

também procurando se qualiicar mais através de cursos na área inanceira, gestão de 

cooperativa e formação de novos conselheiros.

Diante do exposto, acredito que 2018 será um ano bastante produtivo e tenho certeza 

que os resultados virão para os nossos cooperados.

Este ano comemoraremos 25 anos de existência, uma data ímpar para a nossa cooperativa.

Muitas surpresas virão em forma de novos produtos para nossos Cooperados.

Agradeço pela oportunidade de poder representá-los nesse momento grandioso, espero 

também ser merecedor dessa coniança por todo tempo que estiver à frente da Uniprime 

Centro-Oeste.

A estratégia é ser Prime.

 

Forte abraço a todos!
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Gualberto Nogueira de Leles

Diretor Superintendente

Prezados cooperados,

Chegado o ocaso do ano de 2017, que paradoxalmente 

foi brilhante, podemos ai rmar que nos esforçamos 

ao máximo para lhes oferecer produtos e serviços 

intensamente competitivos em relação ao mercado, 

sempre visando a ética, a transparência e a qualidade 

de serviços prestados.

Neste relatório, registramos e compartilhamos com 

vocês todas as informações e dados que comprovam 

o desempenho da Uniprime Centro-Oeste do Brasil no 

ano passado. 

Aproveitamos a oportunidade para contextualizar 

e  reiterar conceitos e números sobre todo o universo 

cooperativista que a Uniprime está inserida.

O cooperativismo no mundo

A abrangência internacional das cooperativas de 

MENSAGEM DA 

DIRETORIA EXECUTIVA
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crédito é evidenciada pelo The World Council of Credit Unions (Woccu) que em 2016 registrou 235 milhões 

de associados, 68 mil cooperativas de crédito, localizadas em 109 países de seis continentes. A taxa de 

penetração do segmento - que é calculada dividindo o número total de membros de cooperativas de crédito 

pela população em idade economicamente ativa - é de 74,47% na Irlanda, 52,61% nos Estados Unidos, 

46,71% no Canadá, 19,65% na Austrália e 3,42% no Brasil.

Embora ainda muito pequena, quando comparada a outros países, a participação das cooperativas de 

crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) tem registrado crescimento constante. Segundo o Panorama 

do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo 2016, divulgado pelo Banco Central, o segmento passa por um 

processo de consolidação. Em dezembro daquele ano, registrou 8,9 milhões de associados, 5,3 milhões a 

mais do que o número de 2007. As 1017 cooperativas em atividade estavam presentes em cerca de metade 

das cidades brasileiras, com 4679 agências.

O documento do Banco Central também apontou que o percentual de participação das cooperativas de 

crédito aumentou em relação ao SFN. Em ativos totais, os R$ 154,1 bilhões corresponderam a 1,87% do 

SFN, os R$ 83,6 bilhões da carteira de crédito equivalem a 2,41% e, nos depósitos, o percentual é de 4,26% 

com R$ 90,9 bilhões.

A Uniprime Central

Inserida nesse contexto está a Uniprime Central que possui 44,8 mil associados cooperados em três estados 

brasileiros – Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo –  contribuindo para o crescimento sólido e sustentável 

do cooperativismo de crédito. É formada por oito cooperativas singulares que juntas somam 58 agências. 

A Uniprime Central administra R$ 3,5 bilhões de ativos, um crescimento de cerca de 21% no último ano. Já o 
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patrimônio líquido do Sistema mostrou expansão de 19,4%, atingindo R$ 841 milhões e sobras acumuladas 

de R$ 126 milhões.

A Uniprime Centro-Oeste do Brasil

A Uniprime Centro-Oeste do Brasil é uma instituição inanceira cooperativa que visa primordialmente o 

crescimento dos seus cooperados, porém sempre comprometida com o desenvolvimento das cidades 

e cidadãos onde mantém as suas agências. O modelo de gestão cooperativa (governança) valoriza a 

participação dos atuais 6383 cooperados, que, estatutariamente, são sócios e supervisores dos negócios 

e diretrizes adotados pela cooperativa. Tem agências no Mato Grosso do Sul, está administrativamente 

vinculada à Uniprime Central com sede no Paraná, e oferece uma imensa cesta de produtos e serviços 

aos seus cooperados. Mais informações estão disponíveis em www.uniprimecentrooeste.com.br.

Metas para 2018, quanto ao mercado:

* Campo Grande – instalação de mais uma agência.

* Mato Grosso – pelo menos uma agência naquele Estado.

Evolução da Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Na captação obteve um crescimento de 21% em depósitos totais. Em 2017, a carteira de crédito da nossa 

Uniprime registrou R$ 110 milhões, um incremento de 26,3% em relação ao mesmo período de 2016. O 

depósito à vista evoluiu 22% e o depósito a prazo 21%. E o nosso resultado total foi de R$ 11.628.578,00 

sendo que o disponível para a AGO (antes dos descontos legais) é de R$ 3.800.668,70. Foram pagos 
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Juros ao Capital num total de R$ 7.770.242,82.

O que desejamos

Com a participação de cooperados, conselheiros, 

diretoria e colaboradores desejamos para 2018 

seguir em ritmo acelerado de crescimento, 

consolidando nossa presença no Estado e 

expandindo com sustentabilidade e solidez. 

Estamos esperançosos com o cenário político-

econômico que está, no mínimo, estabilizado e 

projetamos um horizonte brilhante onde prevaleça 

a ética, a transparência, a harmonia, a paz, o 

sucesso e muita esperança.

Saúde a todos os senhores e familiares e um 

Próspero 2018.

Marco Fábio Mazzaro

Diretor Financeiro

Marco Antônio Brandão Garcia

Diretor Administrativo
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“Ser a referência em instituição inanceira dos 
cooperados no centro-oeste do Brasil, norteada 
pelos princípios cooperativistas, proporcionando 
soluções e excelência de resultados”

“Ser a referência em instituição inanceira 
dos cooperados no centro-oeste do Brasil”

- Somos e praticamos os 
Princípios Cooperativistas
- Princípios éticos
- Transparência, 
segurança e credibilidade
- Solidez

- Construção de valor 
para os participantes
- Crédito consciente
- Serviços inanceiros 
coniáveis
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Regional Administrativa

Agência Campo Grande
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Agência Três Lagoas

Agência Corumbá

Agência Santa Fé



Agência Aquidauana

Plataforma PJ

Agência Afonso Pena
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