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PALAVRA DO PRESIDENTE
Caros cooperados,
colaboradores e familiares:
“O ano de 2020 foi desafiador,
enfrentamos uma grande pandemia que
ceifou a vida de pessoas próximas e
queridas nos causando dor, sofrimento e
mudanças de hábitos.
A Uniprime Centro-Oeste estratégica e
operacionalmente se adaptou, quebramos
paradigmas e mesmo diante de
tantas
adversidades
crescemos,
chegando ao fantástico número de 9
mil cooperados e próximo à 600 milhões
de ativos, com o propósito de neste
ano de 2021 continuarmos com
nosso compromisso de trabalhar, amar e
servir.”

Saudações Cooperativistas
Dr. José Eduardo Silveira dos Santos
Presidente do Conselho de
Administração da Uniprime
Centro-Oeste do Brasil

INVESTIMENTOS UNIPRIME
Em tempos de incerteza, aposte em segurança!
Ainda é cedo para dizer quando tudo voltará
ao normal, mas as perspectivas econômicas
são bastante otimistas para 2021. A
Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) prevê
um crescimento de 4,7% da economia global
e os setores devem se recuperar de forma
gradual, porém, desigual. Contudo, ainda
devemos passar por altos níveis de
desemprego e endividamento público.
Em um cenário ainda bastante incerto, ter
recursos em aplicações seguras e
diversificadas pode ser uma boa alternativa

para quem quer tranquilidade e a garantia de
retorno sobre o valor aplicado no momento
do vencimento, uma vez que nas aplicações
de renda fixa, há certeza de resultados.
De qualquer modo, se tem algum
ensinamento que podemos tirar do ano
passado é a necessidade de um
planejamento financeiro. Assim, para te
ajudar na hora de escolher a melhor
aplicação, fizemos esse guia rápido, com as
características de cada uma. Afinal, não
existe um único investimento melhor, mas
existe um melhor para você.

Primeiro, um lembrete:
Os investimentos da Uniprime são protegidos
pelo FGCOOP. Além disso, aqui você conta com
uma instituição sólida e resistente às
mudanças econômicas, com rating R1
Investindo conosco, você pode aumentar a sua participação no recebimento
das sobras ao final de cada exercício.
Aqui, você conta com baixo risco e taxas mais competitivas do que em outros
bancos tradicionais.
Um dos nossos princípios é o de aplicar o dinheiro em projetos sociais e
educacionais, promovendo um ciclo virtuoso de desenvolvimento e renda.
Portanto, investindo conosco, você contribui também para a nossa
comunidade.
Nossos gerentes são capacitados e estão prontos para fazer as melhores
recomendações sobre o que pode ser melhor para você.
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Estamos ampliando nosso portfólio e temos
mais opções para que você possa montar sua
carteira de investimentos. Confira!

INVESTIMENTO

PRAZO

TRIBUTAÇÃO

VALOR MÍNIMO
DE APLICAÇÃO

LCI

90 dias

Isento

R$ 5.000,00

LF

2 ou 3 anos

IR regressivo

R$ 50.000,00

Liquidez diária

Isento

R$ 1,00

30 dias

IR regressivo

R$ 5.000,00

POUPANÇA
RDC

LCI - Letras de Crédito Imobiliário
Sabe por que a LCI deve fazer parte da sua carteira
de investimentos?
Em primeiro lugar, porque essa aplicação é isenta
de imposto de renda.
Em segundo lugar, LCI é uma oportunidade de
investimento atrelado ao setor imobiliario, um setor
extremamente importante para economia do país.
Em terceiro lugar, é um investimento com valor
inicial baixo. A partir de R$5.000,00 você já pode
começar a aplicar.
Finalmente, a rentabilidade é excelente, podendo
atingir níveis bastante superiores ao CDI em razão
da ausência de tributação.
Além disso, temos diversas opções de liquidez e
rentabilidade, e você pode escolher a que melhor se
encaixa com seus objetivos. Lembrando que, após
o período de carência (mínimo 90 dias), a liquidez é
diária.
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LF - Letra Financeira
A Letra Financeira é um investimento para
quem quer melhor rentabilidade e não tem
tanta pressa no resgate.
Trata-se de uma aplicação de renda fixa que
busca recursos de longo prazo, a partir de
dois anos de carência. É ideal para quem já
possui um grande capital, pois o
investimento inicial é mais alto do que nas
outras aplicações (a partir de 50 mil reais).
O maior atrativo deste investimento é a
rentabilidade, podendo atingir niveis bastante

superiores ao CDI. Pelo fato de o prazo
mínimo de resgate ser de 2 anos, a alíquota
do Imposto de Renda sobre o rendimento
também é a menor: de apenas 15%.
A LF é a única aplicação que não conta com a
cobertura do FGCoop, mas não é motivo para
preocupação, pois além de sermos uma
instituição sólida, você sempre pode contar
com
a
intercooperação
entre
as
cooperativas.

POUPANÇA
Em 2020, os investimentos na poupança bateram recordes de depósitos e, mesmo em um
período de crise em que 7 a cada 10 brasileiros perderam alguma parte da renda mensal, a
caderneta registrou captações volumosas.
O que muita gente não sabe é que, nas cooperativas, essa aplicação rende mais. Isso porque a
divisão das sobras ao final do exercício é realizada de acordo com a participação de cada um na
cooperativa. Portanto, ao investir conosco, você pode contar com uma remuneração adicional.
Além disso, a poupança é um instrumento fundamental nas cooperativas porque com os
recursos captados, podemos investir ainda mais na nossa comunidade.
O investimento mais tradicional do Brasil é ótimo se você busca liquidez e quer, por exemplo,
construir uma reserva de emergência para poder contar com o dinheiro em mãos quando
preferir.

RDC UNIPRIME
Por último, mas não menos importante: o
RDC - Recibo de Depósito Cooperativo.
Este é um dos nossos investimentos mais
requisitados,
devido
a
sua
ótima
rentabilidade.
Os RDCs funcionam como os CDBs dos
bancos, mas por serem das cooperativas,
geralmente
possuem
um
melhor
rendimento.

É importante destacar que o investimento
mínimo é de R$5000 e o resgate mínimo,
após 30 dias de carência, é de R$500.
Lembrando também que, quanto maior for o
período do investimento, menor a alíquota
do imposto de renda, chegando a apenas
15% após 721 dias. Estamos com diferentes
opções para que você possa encontrar a
mais adequada ou aplicar em mais de uma,
diversificando sua carteira.
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SOBRAS LÍQUIDAS
Vamos falar de coisa boa?
É hora de dividir o nosso “lucro” com todos
vocês, cooperados e donos do negócio!
As sobras são o resultado do exercício anual
da nossa cooperativa, e lembramos que elas
não são distribuídas em razão das quotas de
capital, mas são proporcionais ao valor das
operações realizadas por cada cooperado. Por
isso, reforçamos: prefira a Uniprime. Quanto
mais você aproveita das nossas facilidades,
mais retorno pode receber!

Mesmo em um ano cheio de desafios por
conta da crise mundial, obtivemos a maior
distribuição de sobras da Uniprime Centro
Oeste. Esse excelente ganho é fruto de
muito trabalho e de muita cooperação. Mais
uma vez, só temos a agradecer a todos que
acreditam no nosso modelo de negócio.
Provamos mais uma vez que, especialmente
em tempos difíceis, a cooperação é sempre
a melhor saída.

Juros ao capital pago em 2021 Sobras brutas de 2020:

R$ 2.683.775,06

R$ 10.705.676,00

OBS: A forma de distribuição das sobras será definida na AGO.
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TOTAL DOS ATIVOS
Como você já sabe, cooperados são mais do
que clientes, são donos do negócio. Por isso,
mantemos o dever da transparência e,
abaixo, apresentamos a evolução e o
desempenho da nossa cooperativa no ano
que passou.
Mensurar a eficiência é uma tarefa essencial para a competitividade das nossas soluções e, mesmo em um ano de crise, pudemos ter excelentes resultados.

Com muito orgulho, a grande maioria dos
indicadores apresentou evolução. Seja em
comparação com 1, 2 ou 5 anos atrás, pudemos aumentar os depósitos,ativos e empréstimos, o que possibilita mais investimentos na
comunidade e mais dinheiro no bolso de
nossos cooperados.

Confira!
30% DE EVOLUÇÃO

DEPÓSITOS TOTAIS

R$ 450.000.000,00
R$ 400.000.000,00
R$ 350.000.000,00
R$ 300.000.000,00
R$ 250.000.000,00
R$ 200.000.000,00
R$ 150.000.000,00
R$ 100.000.000,00
R$

50.000.000,00
2015

2016

2017

2018

R$ 450.000.000,00

2019

2020

51% DE EVOLUÇÃO

EMPRÉSTIMOS

R$ 400.000.000,00
R$ 350.000.000,00
R$ 300.000.000,00
R$ 250.000.000,00
R$ 200.000.000,00
R$ 150.000.000,00
R$ 100.000.000,00
R$

50.000.000,00
2015

2016

2017

2018

2019

2020

25% DE EVOLUÇÃO

R$ 600.000.000,00

ATIVOS

R$ 500.000.000,00
R$ 400.000.000,00
R$ 300.000.000,00
R$ 200.000.000,00
R$ 100.000.000,00
2015

2016

2017

2018
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ESTAMOS EM EXPANSÃO!
Nova agência em Lucas do Rio Verde

Mesmo em um momento de turbulências
econômicas, sabemos da importância do
cooperativismo e mantemos a nossa
responsabilidade em expandi-lo, trazendo, de
quebra, mais comodidade para você, cooperado.
Estamos ampliando nossos canais de
atendimento por todo o Brasil e,
especialmente no Mato Grosso, vamos abrir
mais agências, reforçando nosso atendimento
personalizado, que você já conhece!
Atualmente, a Uniprime conta com duas
unidades no interior do estado, uma em
Sorriso e outra em Rondonópolis, 2 escritórios
de relacionamento, 1 na Capital Cuiabá e 1 em
Sinop.

Sabemos que, em um mundo cada vez mais
digital, o contato humano, justamente por ser
menos frequente, se torna cada vez mais
importante. E esse é o objetivo de nossas
agências: facilitar a vida dos cooperados por
meio de um atendimento personalizado. Vitor,
o gerente da agência de Lucas do Rio Verde,
reforça essa ideia e o que é ser Uniprime:

No início
de março
uma nova agência
será inaugurada, na
cidade de Lucas do Rio Verde.
Estamos com perspectivas também para
inaugurar mais uma agência em Cuiabá.
Queremos levar o cooperativismo a mais
pessoas, para que elas sejam beneficiadas não
apenas pelo atendimento personalizado e
pelas soluções financeiras simplificadas, mas
também, para que elas possam melhorar suas
realidades socioeconômicas e para que
consigam realizar seus sonhos com a ajuda de
nossas soluções.

“As cooperativas em si estão caminhando com um
diferencial em relação às instituições financeiras.
Nós focamos em qualidade e não em quantidade.
Queremos criar um ótimo
relacionamento com o
nosso cooperado,
proporcionando um
atendimento
humanizado.”

A Uniprime é feita sob medida para empreendedores, pessoas que querem ampliar seu
patrimônio ou que estão ligadas diretamente com atividades econômicas da área do
cooperativismo. Você conhece alguém que mora nessas cidades e ainda não teve a
oportunidade de conhecer nossas soluções? Avise-o que agora ficará mais fácil realizar seus
objetivos e operações financeiras. O Vitor e toda a equipe da agência estarão esperando para
bater um papo e tomar um café na nova agência!
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Programa de Relacionamento
Seu relacionamento com a cooperativa vale mais!
Quanto mais você nos ajuda a crescer, mais
você pode ganhar!
A partir da segunda quinzena de fevereiro, o
cooperado que indicar novos possíveis associados para a nossa cooperativa, ou estimular
a aderência aos produtos e serviços oferecidos pela Uniprime poderá receber prêmios!
Serão feitos 4 sorteios pela loteria federal com
premiações intermediárias durante o ano
e mais uma em dezembro com um
super prêmio: um Jeep Renegade Zero Km.

Você pode participar de três formas:
Indicando novos cooperados pelo quadro
social, para que possamos expandir em
números de associados;
Incentivando utilização do WhatsApp da
Uniprime, para ativação da Campanha;
Aderindo
aos
nossos
produtos,
proporcionando um aumento da receita.

Então, seus pontos são convertidos em números da sorte.
Mas atenção: você só ganha pontos para participar do sorteio do carro se indicar alguém e se
essa pessoa abrir conta conosco. Mais informações sobre a campanha e regulamento em
breve no nosso site.

Confira:
Renegade STD 1.8 automático 16V FLEX
Tvs Smart LED 50" 4K Philips
Adegas Vertical Gallant Milano 12 Garrafas
com Painel Touch 35L Preto

Chopeiras Beertender Krups Heineken com
Capacidade de 5L Preto
Caixas de som portátil Go 2 Black JBL com
Bluetooth e à Prova d’água

Imagens meramente ilustrativas
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facebook.com/uniprimecentroeste
instagram.com/uniprimecentroeste
www.uniprime.com.br

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL
Contatos agências Uniprime
Mato Grosso do Sul
Sede Administra a
67 3317 4000 | Rua Abrão Júlio Rahe, 54
Agência Campo Grande - 4301
67 3317 2323 | Rua Abrão Júlio Rahe, 54

Uniprime Empresas - 4307
67 3316 1110 | Avenida Afonso Pena, 2868

Mato Grosso
Agência Rondonópolis - 4308
66 3439 8205 | Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1947

Agência Aquidauana - 4302
67 3241 3030 | Rua Teodoro Rondon, 630

Agência Sorriso - 4309
66 3544 2172 | Avenida Brasil, 2376

Agência Corumbá - 4303
67 3232 1717 | Rua Sete de Setembro, 1271

Agência Lucas do Rio Verde - 4310
65 9 9611 8775 | Avenida Brasil, 883-S

Agência Santa Fé - 4304
67 3317 2348| Rua Antônio Maria Coelho, 4172

Escritórios de Negócios MT

Agência Três Lagoas - 4305
67 3521 2300| Avenida Antônio Trajano, 1031

Cuiabá - MT
65 9 9675 3468 | Av

Agência Afonso Pena - 4306
67 3316 1105 | Avenida Afonso Pena, 2868

Sinop - MT
66 9 9985 0036 |Rua das Andirobas, 41 - sala 06

