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O Portal do Cooperativismo de Crédito divulgou 
recentemente o ranking nacional das cooperativas 
de crédito do Brasil, com base em dados publica-
dos pelo Banco Central, referentes ao exercício do 
1º trimestre de 2015. Considerando como parâmetro 
o volume de ativos, a Uniprime Oeste do Paraná é a 

A Diretoria e os Conselheiros Fiscais e de 
Administração da Uniprime Oeste do Paraná, 
eleitos na Assembleia de 30 de março, tomaram 
posse em 10 de junho, após aprovação do pleito 
pelo Banco Central. 

Eles permanecerão no cargo pelos próximos 
três anos e renovam o compromisso, já assumi-
do pela Governança anterior da Cooperativa, de 
desenvolver produtos e serviços que correspon-
dam cada vez mais às necessidades e deman-
das dos Cooperados. 

Uniprime Oeste se destaca no ranking nacional e local
maior cooperativa da praça de Cascavel, tendo o me-
lhor Índice de Basileia – que é o indicador que mede 
a relação entre o capital das instituições financeiras 
e os recursos emprestados. O objetivo do Índice é 
assegurar que os bancos tenham capital suficiente 
para suportar riscos de perda. O total das sobras ge-

radas da Uniprime Oeste também obteve o melhor 
resultado em comparação às outras cooperativas 
de crédito locais. No ranking nacional, a Uniprime 
Oeste ocupa atualmente a 94ª colocação no quesito 
Depósitos e 93ª em Sobras – superando a posição 
das demais cooperativas de Cascavel e região.
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News

O lançamento de personagens foi um dos desta-
ques do evento. A apuração dos nomes da turmi-
nha será feita nos próximos dias.

Novidades 
no Prime Day4

Saber investir é tão importante quanto saber pou-
par. Palestras trazem conhecimento para Coopera-
dos manterem uma boa saúde financeira.

Projeto 
Educação Financeira3

A avaliação de risco do Brasil acaba de ser rebai-
xada, fazendo o país perder o selo de bom pagador 
e voltar ao grau especulativo.

Rating do país 
agora é Baa32

MARKET SHARE DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DE CASCAVEL E FOZ* 
BASE: 1º Trimestre de 2015 | VALORES: múltiplos de R$ 1.000 | FONTE: Bacen e Portal do Cooperativismo de Crédito

Instituição Ativo Total Depósito Total Classificação Patrimônio 
Líquido Lucro Líquido Classificação Índice de

Basileia
Índice de

Imobilização

UNIPRIME OESTE
DO PARANÁ R$ 239.627 R$ 197.866 94ª R$ 37.547 R$ 3.109 93ª 32,20 6,80

A R$ 222.959 R$ 177.546 105ª R$ 26.913 R$ 2.140 130ª 15,00 8,80

B R$ 149.336 R$ 77.604 220ª R$ 47.548 R$ 2.517 114ª 31,80 0,20

C R$ 80.482 R$ 19.268 438ª R$ 12.987 R$ -443 1.051ª 23,20 7,00

D R$ 477 R$ 108 847ª R$ 313 R$ 7 823ª 95,60 0,00

E R$ 105.457 R$ 80.801 212ª R$ 12.821 R$ 37 731ª 16,90 23,40

Na imagem ao lado, o diretor institucional 
Hirofumi Uyeda, a diretora administrativa Mar-
yam Olympia Yasbick Spricido e o diretor finan-
ceiro Cláudio Jundi Kimura – durante Palestra 
sobre Investimento do dia 23 de setembro (vide 
página 3). Os mandatos da Diretoria e do Conse-
lho de Administração irão até 2018 e do Conselho 
Fiscal até 2017.

Acesse goo.gl/1EauB7 para conhecer a rela-
ção completa dos membros da nova Governança 
da Uniprime Oeste do Paraná.

Nova Diretoria e Conselheiros tomam posse
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Editorial

Nova Diretoria, novos Conselheiros. A 
Governança, eleita em março, tomou posse 
neste dia 30 de junho e renovou o compro-
misso já assumido pela Uniprime Oeste do 
Paraná em desenvolver produtos e serviços 
que correspondam cada vez mais às neces-
sidades dos Cooperados. Compromisso esse 
que acaba de ser reforçado com a realização 
do Planejamento Estratégico para os próxi-
mos três anos da Cooperativa. O estudo está 
sendo desenvolvido pelo Conselho de Admi-
nistração, Diretoria Executiva e Gerentes da 
Uniprime, com assessoria do consultor Edgar 
de Souza Mendes. 

Em 2012, a Cooperativa também realizou 
um planejamento que a ajudou a definir as 
metas de curto, médio e longo prazo, alinha-
das às diretrizes do Sistema Uniprime. A aná-
lise para definição de estratégias contribuiu 
para que a Cooperativa quase dobrasse seus 
ativos, nos últimos três anos, aumentando de 

R$ 140 para R$ 256 milhões, as sobras de 
R$ 2.557 para R$ 6.891 e as operações de 
crédito de R$ 41 para R$ 102 milhões. Nesse 
mesmo período, também foram abertas duas 
novas agências. 

Planejar é essencial e ajuda a Cooperati-
va a manter seus pés firmes no chão e o foco 
no horizonte. Porém, tão importante quanto 
planejar é controlar e rever, passo a passo, 
a eficiência da implementação das ações 
estratégicas e a sua eficácia. A Governança 
que acaba de assumir também renova essa 
responsabilidade de acompanhar e auxiliar 
no melhor andamento deste projeto.

Dr. Hirofumi Uyeda
Diretor Institucional –

Uniprime Oeste do Paraná

Em 9 de setembro, a agência de avaliação 
de risco Standard & Poor's rebaixou a nota de 
crédito da dívida do Brasil de Baa2 para Baa3. 
As notas dadas pelas agências de risco servem 
de termômetro para os investidores estrangei-
ros aplicarem seu dinheiro em um determinado 
país ou empresa. Essa avaliação, também cha-
mada de rating, é feita por agências especia-
lizadas e as mais importantes no mundo são 
Moody's, Fitch e Standard & Poor's. O rating é 

Brasil tem sua nota de crédito 
rebaixada perante outros países

Fonte: Moody's

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Qualidade alta
Baixo risco

A1
A2
A3

Qualidade média
Baa1
Baa2
Baa3

Especulação
Baixa classificação

Ba1
Ba2
Ba3

uma opinião técnica quanto à capacidade de 
uma empresa ou país saldar seus compromis-
sos financeiros.

Quais as consequências? Sem o selo de 
bom pagador, investidores estrangeiros devem 
começar a migrar seus recursos para outros 
países considerados mais seguros. Outro sinto-
ma é o fluxo menor de dólares para o Brasil, o 
que deverá fazer a moeda americana aumentar 
ainda mais nas próximas semanas.
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É fácil entender porque 
alguns a chamam de  
“melhor idade”
Previdência Uniprime

A sua aposentadoria deve ser sinônimo de tranquilidade. 
Uma época para você curtir a vida e ter mais tempo 
para fazer as coisas que você gosta.

deste ciclo de alta, em setembro do ano passado, a taxa básica de juros 
da economia estava em 11% ao ano. Com isso, a taxa Selic, que serve 
de referência para o mercado financeiro, avançou, ao todo, 3,25 pontos 
percentuais nos últimos meses. Depois do rebaixamento da nota de crédito 
do Brasil, anunciada em 9 de setembro, aumentaram os rumores de que a 
Selic poderá ter uma nova alta ainda este ano.

Após sete aumentos consecutivos nos juros básicos da economia bra-
sileira, implementados desde outubro do ano passado, logo após o fim das 
eleições presidenciais, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central, neste dia 2 de setembro, decidiu colocar o pé no freio e manteve 
a taxa Selic estável em 14,25% ao ano. Os juros seguem, mesmo assim, 
no maior nível em nove anos, ou seja, desde julho de 2006. Antes do início 

Perda de grau de investimento
pode influenciar em nova alta da Selic

Momento certo para investir

Apesar do momento econômico, muitos especialistas alertam que 
esse também é um ótimo período para investir – se for realizado da forma 
correta. Com o objetivo de apresentar os principais conceitos sobre es-
tratégias e diversificação de investimentos – classes, mercado imobiliário 
e diferença entre análise fundamentalista e gráfica –, a Uniprime Oeste 
realizou nos dias 23 e 24 de setembro, em Cascavel e Foz, a palestra “O 
que você precisa saber para investir melhor e de forma inteligente”. O 
palestrante foi Raphael Cordeiro, que possui 10 anos de experiência em 
finanças e investimentos, é professor da ISAE/FGV, consultor financeiro 
e escritor, certificado pelo IBGC, CFP® e CNPI. Ações como essas duas 
últimas palestras integram uma ampla programação que a Uniprime Oes-
te do Paraná vem desenvolvendo nos últimos anos, visando à formação 
financeira de seus Cooperados.

Saber investir é tão importante quanto saber poupar. Buscando apontar os 
melhores caminhos para as diferentes situações e necessidades em previdên-
cia privada, a Uniprime Oeste promoveu nos dias 25 e 26 de agosto, respecti-
vamente em Cascavel e Foz do Iguaçu, mais uma etapa do Projeto Educação 
Financeira, com palestra tendo como tema as diferentes alternativas de inves-
timento em previdência. O evento trouxe à região o especialista Silas Devai 
Junior. Ele tem grande experiência no setor e atuou nas áreas de operações, 
desenvolvimento de produtos e negócios de corporações como Citibank, Cigna, 
Brasilprev, Accenture e IBM. Participa da Fenaprevi, entidade que congrega as 
principais seguradoras de vida e previdência do país e é Superintendente de 
Vida e Previdência da Seguros Unimed. “Num cenário de retração, muito se 
fala em economizar e em pisar no freio, mas este também pode ser um ótimo 
momento para se pensar em investir e projetar o futuro”, raciocina o diretor ins-
titucional da Uniprime Oeste do Paraná, Hirofumi Uyeda. A palestra foi realizada 
em Foz no Hotel Viale e, em Cascavel, no Hotel Copas Verdes.

Evento sobre investimentos atraiu dezenas de Cooperados no dia 24 de setembro.Silas Devai Junior, em palestra sobre Previdência realizada no dia 25 de agosto.

Conhecimento para manter uma boa saúde financeira
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A turminha será um dos estímulos da Uniprime para os cooperadinhos que desejam crescer em atitudes e valores para toda uma vida.

Sempre realizado próximo ao Dia das Crianças e ao Dia Internacional 
do Cooperativismo de Crédito, o Prime Day é um convite para a família 
de associados celebrar momentos de confraternização e de prática dos 
princípios cooperativistas. Gincanas, brincadeiras e um variado cardápio 
de finger foods fizeram parte da programação do Prime Day, que aconte-
ceu na Associação Médica, em Cascavel, e no Ballroom Bourbon do Hotel 
Bourbon, em Foz do Iguaçu.

Uma turminha muito animada. O lançamento dos novos personagens 
infantis da Uniprime Oeste do Paraná foi um dos destaques do Prime Day 
deste dia 3 de outubro, que reuniu dezenas de Cooperados em Cascavel 
e Foz do Iguaçu. Inspirados nos valores cooperativistas, os novos amigui-
nhos irão fazer parte de campanhas educativas para os futuros cooperadi-
nhos. A votação para a escolha dos nomes foi realizada durante o evento, 
e a revelação deverá ser nos próximos dias.

Prime Day traz novidades para
quem não poupa tempo em crescer

Quando e onde

Foz do Iguaçu | 7 de novembro | 9h às 17h30 | Hotel Viale Cataratas

Cascavel | 21 de novembro | 9h às 17h30 | Associação Médica

Na 1ª edição do Festival, realizada em novembro de 2014, foram mais 
de R$ 2 milhões em negócios financiados por meio da Uniprime Oeste do 
Paraná. As perspectivas para este evento, apesar do cenário econômico atual, 
são bastante otimistas, já que as condições de taxas aplicadas pela Uniprime 
continuam muito competitivas e a crise não tem afetado o poder de compra 
do Cooperado, que continua pagando uma alíquota de IOF de apenas 0,38% 
enquanto que nos financiamentos de bancos o Imposto subiu, no início do ano, 
de 1,88% (1,5% + 0,38%) para 3,38% (3% + 0,38%).

Com cenário econômico em retração, revendedoras de automóveis de 
todo o país têm visto as suas vendas diminuírem. De acordo com a Fenabra-
ve (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), houve uma 
queda de 15% na venda de veículos zeros no Brasil só no último ano. Para 
contornar a situação, as concessionárias têm investido em benefícios diferen-
ciados para que os clientes voltem a comprar carros novos, como: descontos 
extras, seguro incluso, garantia ou acessórios adicionais, entre outros. 

Os Cooperados que desejam aproveitar essas vantagens oferecidas para 
adquirir o seu carro novo terão mais um motivo: em novembro, a Uniprime 
Oeste do Paraná realizará a 2ª edição do Festival Automotivo em Cascavel 
e a 1ª edição em Foz do Iguaçu. O evento tem o objetivo de reunir, em um 
único lugar, os lançamentos das marcas mais conceituadas em veículos do 
mercado. E mais: a Cooperativa está negociando condições exclusivas com 
as concessionárias parceiras que participarão do Festival e, ainda, oferecerá 
taxas competitivas e opções diferenciadas de financiamento para facilitar o 
fechamento de negócios durante a realização do evento.

Mesmo com crise, financiar carro novo
com a Uniprime continua vantajoso

A sua conta-corrente permanece a mesma. Verifique o número em seu talão de cheques.

099Anote também os números:
Sede e Agência Green: 4201 
Agências Foz e Itaipu: 4202

ATENÇÃO: Para envio de
DOC/TED, o número da sua 
Cooperativa/Banco é 099.


