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News

A grande maioria dos financiamentos Uniprime é 
pós-fixada e já se beneficia da baixa da Selic. Mas 
se você tem compromisso pré-fixado em outros 
Bancos, a portabilidade para a Cooperativa pode 
ser um ótimo negócio. Converse com um Gerente 
Uniprime e peça uma avaliação. P.04

Portabilidade: janela que
abre com a Selic

Depois da nova agência da Mato Grosso em Cas-
cavel, a Uniprime inaugura, em junho, a nova e 
moderna agência de Francisco Beltrão. São novos 
espaços de atendimento, que ampliam o conceito 
de requinte, conforto e preocupação com a preser-
vação dos recursos naturais. P.03

Novas agências reforçam conceito

Avaliação da Agência LFRating indica que nossa 
Cooperativa tem grau de investimento A1. Isso 
significa que, em sua classificação, a Uniprime 
Alliance é extremamente sólida e com grande 
capacidade de resistência a mudanças da 
conjuntura econômica onde ela atua. P.07

Grau de Investimento
A1 indica solidez

Assembleia aprova resultados e elege novo conselho de 
administração 

A Assembleia Geral Ordinária, realizada em 
26 de março, avaliou e aprovou por unanimidade  
a prestação de contas e balanço do exercício 2017, 
definindo os critérios para rateio dos resultados 
gerados. O resultado apresentado demonstrou  
a capacidade e segurança da Cooperativa mesmo 
em períodos de grande turbulência econômica  
e política. O resultado bruto de R$ 14.986 mi-
lhões reflete a alta performance da Cooperativa 
na geração e distribuição de sobras aos seus  
seletos 4.857 Cooperados.

Na avaliação do então presidente do Conse-
lho Administrativo, o médico Hirofumi Uyeda, os 
indicadores da Cooperativa atestam uma perfor-
mance excepcional. “São números que surpreen-
dem, mas ao mesmo tempo também refletem es-

RESULTADO BRUTO DAS SOBRAS

R$ 14.986.476
  SOBRAS

O novo Conselho de Administração eleito para 
os próximos três anos terá como Presidente a 
médica Maryam Olympia Yasbick Spricido (foto), 
tendo como vice Antonio Carlos de Andrade Soa-
res e como Conselheiros Efetivos Clênio Perei-
ra Godoy, Ademir Cellio, Júlio Cesar Empinotti, 
Carlos Puppi Busetti Mori, Agostinho Bryk Júnior, 
Mauricio Alves e Marcelo Key Izuka, além dos 
conselheiros suplentes Walter de Assumpção, 
Júlio Mizuta e Milton Ito.

tratégia implementada, com foco em racionalizar 
custos, otimizar resultados, inovar, ampliar escala 
e serviços em benefício dos Cooperados.”, diz.  
Confira detalhes na página 5.
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Encerramos o exercício de 2017 vivendo  

os derradeiros momentos da mais longa, profunda 

e grave crise econômica da história brasileira. 

Iniciamos 2018 já na expectativa de tempos 

melhores, com a retomada do crescimento econô-

mico e da geração de empregos. Ainda persistem 

grandes incertezas, mas a avaliação é a de que  

os piores momentos ficaram no passado.

A Uniprime Alliance enfrentou e superou estes 

desafios, mantendo uma performance excepcional 

neste cenário adverso, atestada pelos números  

e indicadores que apresentaremos a seguir. A cha-

ve para este notável desempenho é a participação 

e a confiança dos Cooperados. 

Nossos depósitos à vista cresceram 25,95%, 

os depósitos a prazo 40,71%, e as operações  

de crédito foram ampliadas em 17,99%; e foram 

registrados os mais baixos níveis de inadimplência 

(1,16% em nossa Cooperativa, contra 3,2%, que 

é a média nacional das instituições financeiras, 

segundo o Banco Central do Brasil). 

Nossos ativos cresceram 37,30%, ultrapas-

sando os 500 milhões de reais, e o quadro social 

registrou expansão de 36,09%, alcançando o total 

de 4.857 Cooperados, agora também com a par-

ticipação dos Cooperados de Francisco Beltrão  

e região, finalizando o processo de incorpora-

ção. Conseguimos também manter as despesas  

administrativas no menor índice de todo o nosso 

Sistema Uniprime. 

Na Uniprime Alliance, o Cooperado colhe 

vantagens todos os dias, na forma de menores 

taxas, melhor remuneração para suas aplicações, 

atenção e atendimento personalizados. Apenas  

a diferença entre as taxas médias praticadas  

pelos principais bancos de varejo e os valores pagos  

à Cooperativa representou uma economia anual 

da ordem de R$ 35.810.335,00. São valores que 

permanecem no bolso de nossos Cooperados,  

fortalecem e realimentam a economia regional.  

A este diferencial, que muitas vezes não é percebi-

do ou avaliado, somam-se as sobras.

Mesmo com drástica redução da taxa Selic, 

alcançamos crescimentos positivos na geração de 

resultados. Um grande diferencial apresentado pela 

Uniprime refere-se ao percentual do resultado que é 

devolvido aos seus Cooperados, creditando 85% dos 

recursos nas contas de nossos Cooperados. Além 

destes benefícios financeiros, continuamos a valori-

zar nossos Cooperados, com o Programa de Educa-

ção Financeira: Palestra de Planejamento Tributário e 

Palestra de Previdência Privada, Palestra com o filó-

sofo Luis Felipe Pondé, a premiação do Unipremium, 

e o Prime Day.  Aperfeiçoamos nossos canais digitais, 

com o aprimoramento do aplicativo e a reformulação 

do Internet Banking.

A preocupação com a ética e a sustentabi-

lidade está na raiz histórica de nossa Cooperati-

va. Em 2017 avançamos mais, com a criação de 

uma linha de crédito especial, a Ecoprime, para 

estimular a adoção de atitudes e hábitos de consu-

mo sustentáveis, mediante a concessão de finan-

ciamentos em condições especiais. Substituímos  

o uso de copos descartáveis de plástico por  

canecas de cerâmica, reciclamos os papéis de 

uso interno, bem como confeccionamos nosso  

calendário e boletim informativo com material reciclado. 

Na nova agência da rua Mato Grosso, em  

Cascavel, geramos nossa própria energia com 

placas fotovoltaicas, utilizamos ar-condicionado  

de baixo consumo energético e reservamos espaço 

nobre ao estacionamento de bicicletas, num estímulo 

permanente a esta modalidade de transporte não po-

luente. A nova agência de Francisco Beltrão, em cons-

trução, também está sendo construída sobre a ótica da 

sustentabilidade.

Além de gerar bons resultados, trabalhamos com 

inquietude buscando apresentar as melhores solu-

ções aos nossos Cooperados. Veja mais detalhes nas 

próximas páginas deste 

boletim.
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Nossas novas agências ampliam o conceito de conforto e 
sustentabilidade – Experiência Uniprime

A Unipr ime está entregando aos Cooperados novos espaços  

de a tendimento, que ampl iam o concei to de requinte, conforto e preo-

cupação com a preservação dos recursos naturais , caracter ís t ica  

também marcante da nossa Cooperat iva de Crédi to.

O pr imeiro passo aconteceu em dezembro, com a entrega das obras 

de reforma e ampl iação da agência Mato Grosso, uma das t rês em  

operação em Cascavel . A Agência incorpora s istema de geração de ener-

gia solar, refr igeração de baixo consumo energét ico e b ic icletár io , entre  

outros benef íc ios. No mês de junho, será entregue a nova agência de 

Francisco Bel t rão, com área tota l  de 285 metros quadrados, também 

projetada para a tender a todas as normas de preservação ambienta l  e 

energét ica.

A  preocupação com o  meio  ambiente  também levou à  cr iação  

de  l inhas  de  f inanc iamentos  para  ações  de  sustentab i l idade ambien-

ta l , como a  'Ecopr ime' , que d ispon ib i l i za  recursos  a  ju ros  e  prazos 

d i fe renc iados , para  aqu is ição  de  bens  e  ser v iços  l igados  à  sustenta-

b i l idade.

A nova agência reserva espaço nobre para os Cooperados. 

A nova agência de Francisco Beltrão será inaugurada em junho.
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Selic em queda, o momento mais adequado para rever suas finanças 

Com a queda contínua da inf lação e buscando incentivar a aceleração econômica do país, o Comitê de Pol í t ica Monetária (COPOM) 
reduziu pela 12° vez consecutiva a taxa básica de juros (Sel ic)  para 6,50% a.a em reunião real izada em 21 de março, com perspectiva 
de uma nova redução de 0,25% em maio.  

Na prát ica a redução da taxa Sel ic impacta diretamente no custo dos empréstimos disponíveis no mercado f inanceiro. A taxa atual 
encontra-se em seu menor patamar histórico, possibi l i tando a redução de custos com pagamento de juros. 

A Uniprime repassa ime-
diatamente estas reduções  
de juros aos seus Cooperados, 
pois 90% das operações pos-
suem indexadores que acom-
panham as condições atuais 
de mercado.

Contudo, as demais inst i-
tuições de mercado e f inan-
ceiras ut i l izam taxas f ixas, 
não repassando as reduções 
ocorr idas principalmente no 
últ imo ano. 

O cenário atual apresenta-
-se como uma janela impor-
tante para reaval iações de 
contratos vigentes perante 
outras inst i tuições, permit indo 
ao Cooperado transferir  f inan-
ciamentos (veículos, Crédito 
Pessoal, imobil iár ios, cheque 
especial , dentre outros) para  
a Uniprime com condições 
mais vantajosas.

Os gerentes Uniprime estão preparados para aval iar e indicar as melhores opções para migrar seus créditos, buscando a redução 
de parcelas e economia de juros. Veja no quadro a seguir como é simples o processo de transferência.

Dentre as competências da Uniprime destaca-se a orientação f inanceira, promovendo a organização f inanceira de nossos 
Cooperados e consequentemente a melhoria na qual idade de vida. Uti l ize este serviço e aumente sua ef iciência f inanceira.

EVOLUÇÃO DA TAXA BÁSICA DE JUROS - SELIC
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Em % ao ano

Fonte: Banco Central do Brasil
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*Previsão do mercado para maio de 2018

PORTABILIDADE DE CRÉDITO

Veja como funciona a portabilidade de créditos (empréstimos e financiamentos) de uma instituição financeira 
para outra que ofereça melhores condições. 

$

Cooperado busca 
informações sobre sua 

dívida na instituição 
original (IF1). 

IF1

Uniprime

Cooperado negocia 
condições de financiamento 

mais vantajosas com 
a Uniprime.

Selecionada a melhor opção, 
a Uniprime quita o saldo 
devedor perante a IF1. 

O Cooperado passa a ter 
compromisso com a Uniprime.
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Números que surpreendem

A Uniprime Alliance, l istada dentre as 100 maiores cooperativas de crédito do Brasil , segundo avaliação  
do Banco Central do Brasil , apresentou aos seus Cooperados resultados financeiros e sociais surpreendentes 
no último dia 26 de março em sua assembleia geral ordinária. 

Dentre os indicadores aval iados destacam-se: evolução do depósito à vista (saldos mantidos em conta corrente) de 25,95%, 
40,71% de evolução em apl icações f inanceiras e crescimento de 17,99% nas operações de crédito. 

Novas regras do Banco Central para boletos e saques 

Desde o últ imo mês de março, boletos vencidos no valor igual 
ou superior a R$ 800,00 já podem ser pagos em qualquer inst i-
tuição f inanceira e não mais apenas na inst i tuição emissora. O 
benefício está previsto na nova plataforma de Cobrança, um sis-
tema criado pela Febraban e pelo Banco Central, para modernizar 
o processo de l iquidação dos boletos bancários, trazendo mais 
controle, segurança e comodidade aos usuários.

Com a nova plataforma, que está sendo implantada, gradual-
mente (veja cronograma), os boletos vencidos poderão ser pa-
gos em qualquer banco. Como todos os boletos terão registros 
no sistema, também serão evitados pagamentos em duplicida-
de ou fraudados, e também não haverá necessidade de emissão  
de segundas vias.

Outra alteração que entrará em vigência no sistema f inancei-
ro nacional a part ir  do dia 28/05/2018, determinada pelo Banco 
Central do Brasi l , i rá alterar as formas de pagamento de boletos 
em espécie. A resolução n° 4.648  veda o recebimento de boletos 
com valor igual ou superior a R$ 10.000,00 em espécie.  

Vale lembrar também que os saques na boca do caixa para 
valores iguais ou superiores a R$ 50.000,00 têm novas regras. 
Desde dezembro, para estes saques é exigida a sol ici tação com 
três dias úteis de antecedência à sua real ização. Estas medi-
das visam aumentar o controle sobre as movimentações de 
valores elevados e evitar fraudes.

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

A PARTIR DE 24 DE MARÇO/2018 Valores de R$ 800,00 ou mais

A PARTIR DE 26 DE MAIO/2018 Valores de R$ 400,00 ou mais 

A PARTIR DE 21 DE JULHO/2018 Todos os boletos
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“Crescemos em todos os sentidos, menos em despesas administrat ivas, que representam menos de 2% dos at ivos, menor índice 
de todo o sistema Uniprime, além de manter elevados níveis de qual idade em nossas operações de crédito, com níveis de inadimplên-
cia inferiores aos de mercado”, diz Hirofumi Uyeda.

A assembleia aprovou por unanimidade os cri tér ios de distr ibuição de resultados apresentados pelo conselho de administração, 
creditando aos Cooperados R$ 12.732.360, equivalente a 85% do resultado bruto gerado em 2017 de R$ 14.986.476, permanecendo 
depositados junto à Cooperativa somente os l imites mínimos exigidos pela legislação. Os valores creditados geraram performance de 
até 110% do CDI nas apl icações f inanceiras, 100% da Poupança para saldos mantidos em conta corrente e devolução de 5,5% dos 
juros pagos em operações de crédito e correção de 100% da taxa Sel ic para o Capital  Social .

Valores agregados durante o ano  

Além da excelente performance em geração de sobras, a Cooperativa apresentou retornos imediatos aos seus Cooperados,  
apresentados durante a assembleia. Este retorno imediato é oriundo da diferença de taxas prat icadas pela Cooperativa em relação 
às principais inst i tuições f inanceiras do mercado, demonstrando que o Cooperado colhe vantagens todos os dias ao pagar menos. 

Este diferencial  que a Uniprime possui representou uma economia de R$ 35 milhões de reais aos Cooperados, fortalecendo  
e real imentando a economia regional. Confira a seguir alguns dos grandes números da sua Cooperativa.

4.857 Cooperados

R$ 507 Milhões
em Ativos

R$ 141 Milhões
em Operações de Crédito

Rating - A1
Investment Grade

5 Agências
(3 Cascavel, 1 Foz do Iguaçu 

e 1 Francisco Beltrão)

R$ 378,3 Milhões
em Aplicações de 

Cooperados

R$ 14,9 Milhões
em resultados gerados

90º lugar em Ativos

Ranking Nacional de Cooperativas
Fonte: BACEN 12/2017
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Aval iada pela Agência LFRating desde 2015, a Uniprime Al l iance tem classif icação de Rating ou grau de investimento A1. Isto 
signif ica que, ao aval iar a evolução dos negócios, part icipação no mercado e posição f inanceira consol idada, a Agência classif ica 
a Cooperativa como sól ida e com grande capacidade de resistência a mudanças da conjuntura econômica. O laudo de seus audi-
tores conclui, textualmente: "consequência de uma boa administração, seus resultados têm mostrado uma evolução consistente  
e compensadora".

Para efeito de classif icação de Bancos, Fundos de Investimento e Cooperativas de Crédito, a LFRating divide sua escala em três 
grandes grupos. No primeiro, considerado como Nível Seguro, onde há indicação de investimento, estão os rat ings de AAA a BBB (onde 
se insere a Uniprime Al l iance). No segundo grupo, considerado como Nível Aceitável, estão os rat ings de BB a B, onde há indicação 
de cautela. O terceiro grupo é o de Nível Alto Risco, onde se enquadram os demais rat ings.

Uniprime Alliance recebe classificação de Grau de Investimento  

SOLIDEZ E 
CAPACIDADE DE 

RESISTÊNCIA A 
MUDANÇAS DA 

ECONOMIA

TEMPO PARA 
EFEITO

ALTA
investment grade

MÉDIA
speculative grade

BAIXA

FRÁGIL

CRÍTICA

CURTO MÉDIO LONGO

C1 / D

C2

B1

B2 B3

A1 A2 A3
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Verifique o número de sua conta em seu talão de cheques.

099
Anote também os números:
4201
4202
4203

| Agências Unique, Mato Grosso e Green
| Agência Foz 
| Agência Francisco Beltrão

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

5 dicas para viajar mais e melhor 

1) Siga o contrafluxo

Em Barcelona, o excesso de turistas é um dos assuntos do momento, assim 
como em Veneza. Recentemente, a ilha de Santorini, na Grécia, limitou o número 
de visitantes, e foi seguida pela cidadezinha de Dubrovnik, na Croácia. Por essas e 
outras, é hora de expandir horizontes ao invés de disputar espaço nos lugares sa-
turados pelo turismo de massa. Acredite: o mundo é vasto e, em qualquer época do 
ano, é possível encontrar um lugar espetacular com um número aceitável de seres 
humanos por metro quadrado. 

2) Viaje leve

Viajar leve é liberdade e, possivelmente, a atitude que mais facilita a sua vida 
mundo afora. Parece uma contradição, mas não é: quanto maior a viagem, menor 
deve ser a sua bagagem (dentro do possível, claro). Uma semana e apenas um des-
tino com uma mala gigante e pesada a gente até encara (em nome da vaidade, 
muitas vezes). Mas um viajão longo, arrastando um trambolho por uma sequência de  
check-ins e check-outs? Tortura.

3) Pense e repense as suas compras no exterior

Ainda que, ao meu ver, sempre valha mais a pena investir tempo e dinheiro em 
experiências ao invés de coisas, não nego que fazer umas comprinhas ao longo da 
viagem pode ser uma delícia. Mas, uma vez que as ruas comerciais do mundo estão 
cada vez mais padronizadas pelas grandes redes, e com o dólar nas alturas, será 
que compensa perder o seu precioso tempo no exterior com aquilo que também é 
vendido na esquina de casa (parcelado no cartão em várias vezes)? Se comprar é 
importante para você, que tal dar preferência a peças realmente especiais e únicas, 
ou coisinhas que tenham um significado especial?

4) Vá aonde o seu dinheiro rende

Com dólar e euro nas alturas novamente, sonhar com destinos caríssimos como 
Austrália, Califórnia e alguns países da Europa (como os da Escandinávia) pode ser 
frustrante. E, mesmo tendo juntado dinheiro, me provoca angústia pagar 50 reais 
por uma cerveja ou 500 por um quarto de albergue. A boa notícia é que há países 
incríveis onde o seu realzinho suado ainda rende. Alguns exemplos? África do Sul, 
México (fora da região do Caribe), Nicarágua, Indonésia, Albânia, entre outros. Viajei  
a todos eles nos últimos anos e garanto que você pode passar muito bem com menos 
de US$ 50 por dia.

5) Curta mais e navegue menos

A cada pico de temporada fico mais espantada com a voracidade das pessoas nas redes sociais durante as  férias. Não incluo neste balaio as pessoas 
que operam o Instagram e afins profissionalmente. O que me choca é ver como aquele tio do interior pode ser tão intenso no stories como um blogueiro 
profissional, para deleite de seus três seguidores. Somando o tempo que essa gente passa fazendo biquinho para selfie, editando as fotos/vídeos e postando, 
será que sobra tempo para realmente ser feliz e aproveitar as tão sonhadas férias com a tão almejada #plenitude que tanto traz #gratidão? Pense nisso.

Seguir o contrafluxo, escolher destinos baratos e outras metas, sugeridas por Adriana Setti: 

Em qualquer época do ano, existe um lugar longe do excesso de turistas.


