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Transfira dinheiro pelos 
Terminais de Autoatendimento 
e deixe sua rotina mais simples 
e prática.

3 Facilite seu dia a dia 
e utilize DOC/TED 
Uniprime

Crédito Veículos: faça uma 
simulação e comprove as vanta-
gens de ser um Cooperado.

4 Encurtando 
distâncias entre 
você e o carro dos 
seus sonhos

2 As Cooperativas 
apontam 12,78% 
de crescimento só
no último semestre

Diferenciais das coopera-
tivas de crédito frente às insti-
tuições financeiras têm atraído 
novos associados.

Balanço da Uniprime Oeste do Paraná 
registra números recordes

A Uniprime Oeste do Paraná,  braço de apoio financeiro ao setor de saúde em Foz do Iguaçu,  Cascavel e 
municípios vizinhos, fechou este primeiro semestre com resultados que superam a média histórica. Os números 
do Balanço Patrimonial, que acaba de ser publicado,  registram crescimento de 25,66% no total de Ativos, que 
alcançam agora a cifra de R$ 173 milhões.

Os Depósitos Totais somam R$ 139 milhões, com evolução de 27,33%. Já a Carteira de Crédito da institui-
ção cresceu 70,74% em relação ao semestre anterior, totalizando R$ 68 milhões, com inadimplência de 0,09%, 
o que equivale a praticamente zero, numa demonstração de solidez e ao mesmo tempo, da parcimônia com que 
a Cooperativa tem administrado os recursos dos seus Cooperados. 

A preocupação em maximizar resultados, com adoção de práticas gerenciais espartanas resulta em nú-
meros positivos também em relação às sobras. Além de praticar os menores juros e a melhor remuneração 
possível ao capital de 100% da taxa Selic, a Uniprime finaliza o primeiro semestre com Sobras Brutas Totais 
de R$ 2.517.535,84. Deste valor foram deduzidos R$ 671.409,00 a título de juros ao Capital, sendo o restante 
contabilizado como sobras acumuladas para distribuição na próxima Assembleia Geral Ordinária. O crescimento 
das sobras com relação a igual período do ano anterior foi de 17%. Estes valores apontam para uma rentabi-
lidade ainda maior que a de 2012 a ser devolvida ao quadro de Cooperados na proporção de suas respectivas 
operações.
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EDITORIAL
O valor das sobras distribuído aos Cooperados ao 

longo destes 16 anos, R$ 50 milhões que permaneceram na 
nossa região, são a face mais visível de nosso empreendi-
mento. Porém, o cooperativismo é uma filosofia de vida, que 
busca unir o desenvolvimento econômico e bem-estar social. 
Visa o bem-estar do grupo e não a procura desmedida do 
lucro, buscando a prosperidade conjunta e não individual. 
Mas é principalmente fundamentado na reunião de pessoas 
e não do capital. Estes princípios cooperativistas precisam 
ser sempre lembrados, defendidos e cultivados para que o 
crescimento da Uniprime seja o reflexo do crescimento do 
Cooperado. Este é o desafio permanente do Conselho de Ad-
ministração, equilibrar o crescimento da Cooperativa, condi-
ção fundamental para a manutenção da empresa a longo 
prazo, com a valorização do Cooperado. 

Os nossos números, demonstrados na capa, mostram 
a solidez da Uniprime. Os valores distribuídos demonstram, 
de maneira inequívoca, a busca constante deste equilíbrio. 
As vantagens de sermos Cooperados vão muito além das 
sobras do final do ano, conforme demonstramos na matéria 
ao lado.  Mas a busca incessante da valorização do Coope-
rado resulta também em ações como o Projeto de Educação 
Financeira aos Cooperados, que será desenvolvido com três 
palestras a serem proferidas até o final do ano; o Programa 
Unipremium, que permite trocas por pontos Multiplus já esta 
em vigor e faremos a entrega dos extratos dos pontos já acu-
mulados e passíveis de troca. 

Os novos Planos de Telefonia Celular com tarifas van-
tajosas e o Projeto de Educação Financeira para as crianças. 
Além destas ações, o lançamento do Crédito CDC Uniprime 
Automático, com limites pré-aprovados baseados na relação 
histórica do Cooperado vai facilitar o acesso ao crédito, sem 
burocracias, e que pode ser liberado via internet. Estamos 
também ampliando os serviços disponibilizados aos Coope-
rados, como seguros residenciais, novos cartões de crédito, 
emissão de boletos de cobrança, cartões de débito interna-

cional em dólares ou euros, entre 
outros, facilitando a concentração 
dos negócios com a Cooperativa.

Por que fazer parte do cooperativismo 
de crédito?

Se as cooperativas de crédito oferecem os mesmos produtos e serviços que os 
bancos, parece ser ainda muito mais vantajoso fazer parte de uma instituição na qual 
além de “clientes” somos donos, não é mesmo? O cooperativismo tem em sua essência 
o sentido da divisão em prol do bem comum. Ter em mente que a pessoa ao seu lado é 
tão importante quanto você mesmo, naturalmente, o faz pensar no todo, e não apenas 
nas partes. Dividir significa progredir em conjunto e avançar enquanto um coletivo. É 
com esse raciocínio que parabenizamos os Cooperados, neste dia 17 de outubro, pelo Dia 
Internacional do Cooperativismo de Crédito.

Você já parou para pensar nas 
diferenças entre um banco e uma 
cooperativa de crédito? Conforme os 
dados divulgados pelo Banco Central 
com o parecer do último semestre, 
supõe-se que muitas pessoas têm, 
nos últimos tempos, refletido sobre 
essa questão. 

Só no período de dezem-
bro/2012 a junho/2013 as cooperati-
vas de crédito acumularam um cresci-
mento de 12,78% em seus Ativos. Só 
no primeiro semestre deste ano elas 
administraram R$ 155 bilhões em 
Ativos, dando ao cooperativismo de 
crédito a 6ª posição no Sistema Finan-
ceiro Nacional (SFN) em relação a to-
das as outras instituições financeiras, 
somando 2,44% do volume de Ati-
vos, 4,21% do volume de Depósitos, 
4,36% do Patrimônio Líquido e 2,57% 
do volume de Operações de Crédito.

Atualmente, a participação das 
cooperativas no total de operações 
creditícias do SFN está em torno de 
2,7% (setembro/2013). Mas a esti-
mativa é de que em cinco anos esse 
percentual chegue a 10% ou mais.

* O valor das sobras é distribuído na mesma proporção 
de participação do Cooperado em operações realizadas 
na Cooperativa.

Banco Uniprime Oeste do Paraná

DIFERENÇAS

sociedade de capital sociedade de pessoas

poder de decisão 
é equivalente ao 
número de ações

poder de decisão 
é igual para todos 

(uma pessoa = um voto)

taxas de juros rentáveis 
para os acionistas

taxas de juros competitivas 
para os Cooperados

administradores 
são terceiros

administradores são os 
próprios Cooperados

correntista – usuário de 
serviços de um banco

Cooperado – sócio e dono 
da Cooperativa

IOF = 1,5% + 0,38% IOF = 0,38%

cliente não exerce 
influência administrativa 

decisiva

Cooperados participam 
de toda a política 

administrativa

 
preço das operações e dos 

serviços tem o objetivo 
de gerar lucros para a 
instituição financeira

preço das operações e dos 
serviços tem o objetivo 

de cobrir os custos 
(taxa de administração)

 
atendimento em 

massa, priorizando 
o autoatendimento 

(terminais eletrônicos)

atendimento 
personalizado/  

individual

resultado 
(lucros) é dos 

acionistas

excedente (sobras) é 
distribuído entre os 

Cooperados*
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 Telessaldo      24 horas       0800 646 5151
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ATENÇÃO: Para envio de
DOC/TED, o nº da sua
Cooperativa/Banco é 099.
A sua conta corrente permanece a mesma. Verifique o número em seu talão de cheques.

Marque também os números 
das Agências Sede e Green: 
4201 e da Agência Foz: 4202. 099

Cooperados da Uniprime Oeste do Paraná participaram, nos dias 10 e 11 de setembro, das palestras de Educação Financeira, realizadas, respectivamente, em 
Foz do Iguaçu, no Hotel Bella Itália e em Cascavel, na Associação Médica. O evento teve como palestrante o renomado economista, consultor e diretor da Federação 
Nacional dos Economistas do Brasil, Marcelo Martinovich. 

Esta ação integra uma ampla programação que a Uniprime Oeste do Paraná está desenvolvendo desde o início deste ano, visando a formação gerencial e 
financeira dos profissionais Cooperados. O Projeto de Educação Financeira contará com mais palestras e formações até o fim deste ano.

Martinovich foi o responsável pelo desenvolvimento do planejamento estratégico da Cooperativa até o ano de 2015. Pós-graduado em Administração Finan-
ceira, professor universitário em várias faculdades, entre elas a PUC-SP, Marcelo já atuou com o planejamento de empresas como Rodobens, Ambev e Petrobras.

Projeto de Educação Financeira realiza mais uma ação em Foz e Cascavel

Mais de 110 Cooperados participaram das palestras em Foz do Iguaçu e Cascavel, respectivamente.


