
Nascemos com 23 sócios-fundadores. Hoje, somamos 164 colaboradores, representando mais 
de 25 mil cooperados. E cada qual com a sua essência!

Mas, aqui, acreditamos que quando somamos todas as essências - de colaboradores e 
cooperados, unidos em um só propósito por meio da cooperação - os projetos ganham forma e 
transformam a vida e o mundo em um lugar melhor. Esse é o nosso jeito Transpo de ser.

No dia 14 de setembro completamos 14 anos de história. Uma jornada repleta de gratidão e 
confiança que recebemos de cooperados, colaboradores e parceiros. Lembrem-se, sempre, de 
que vocês são a essência da nossa Transpocred, o combustível que nos move todos os dias e nos 
ajuda a desenvolver o segmento dos transportes.

Durante esses anos, a Cooperativa evoluiu para acompanhar as transformações do mundo, 
sempre buscando melhor atender às necessidades do segmento e da sociedade. Mas a nossa 
missão permanece clara: crescer sem perder a essência de sermos Transpocred.

FELIZ ANIVERSÁRIO, TRANSPO!

transpocred.coop.br
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Amplie a 
página em 2x

Toque duas vezes na tela 
para ampliar a página em

2 vezes do tamanho original.

2x

Navegação 
entre páginas

Toque e arraste para os 
lados para navegar entre 

as páginas da revista.

Navegação entre 
miniaturas

Toque uma vez na tela 
para exibir as miniaturas 

para navegação.

Visualização em 
página dupla

Vire o aparelho para 
visualizar a revista 
em página dupla.

Amplie a página
Use o gesto de “pinça” (toque 
e afaste o polegar e indicador) 

para ampliar a visualização 
conforme desejar.

Compartilhe nas 
redes sociais

Toque uma vez na tela e 
selecione as opções de 
compartilhamento no 
canto superior direito.

Navegação

Guia de Interatividade
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Ícones

Mais conteúdo
Toque no ícone para 
visualizar o conteúdo 
adicional da matéria.

Navegação
Toque no ícone para  

ser direcionado à 
respectiva página.

Link externo
Toque no ícone para ser 

direcionado à página 
externa citada na matéria.

Localização
Toque no ícone para visualizar 

o mapa com a localização 
citada na matéria.

Galeria de imagens
Toque no ícone para visualizar 

a galeria de imagens.

Vídeo
Toque no ícone para iniciar 

a reprodução do vídeo.

Nas próximas páginas, você irá encontrar diversos ícones sinalizando a existência
de conteúdo multimídia. Para acessá-los, basta tocar/clicar sobre o ícone, nas matérias 

a seguir. Veja abaixo a lista de ícones e seus respectivos significados.
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História de cooperado

Aqui, você sonha e realiza
Ficamos muito felizes quando recebemos depoimentos dos cooperados contando 

como conseguimos contribuir com a vida deles. Por isso, não poderíamos deixar 
esses gestos especiais guardados apenas para a gente. O cooperado Paulo Tavares, 
por exemplo, realizou o sonho de comprar seu primeiro caminhão, financiando uma 
parte conosco. Todas as facilidades da Cooperativa já estão fazendo ele pensar em 
comprar um segundo veículo. Parabéns, Paulo, e obrigada pela confiança! Foi um 
prazer ter colaborado com esta conquista!
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Soluções

Você conhece tudo o que a 
sua Cooperativa oferece? 
Espia Só! 

Que a Transpocred oferece crédito e financiamentos com taxas diferenciadas 
você já sabe. Mas a gente quer sempre estar próximo de você, tanto na vida 
pessoal como no seu negócio. E, pensando nisso, separamos diversas soluções 
que vão fazer a diferença no dia a dia.

Pessoa Física

Seguro de Vida

Seguro de Automóvel

Seguro Residencial

Previdência

Consórcios

Cartões

Aplicações

Câmbio

Pessoa Jurídica

Seguro de Vida em Grupo

Seguro Frota

Cobrança Bancária

Folha de Pagamentos

Máquina de Cartão

Seguro Carga

Seguro Empresarial

Cartão para 
Pagamento Frete

Remessa Internacional
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Sistema Ailos

Quando nos unimos em 
cooperação chegamos 

mais longe!
Nós, aqui da Cooperativa, somos prova disso. Chegamos à marca de 

25 mil cooperados. Isso representa 25 mil oportunidades de realizar 
sonhos, promover conquistas, transformar vidas e fazer a diferença no 
nosso segmento dos transportes e áreas relacionadas. Para fazermos 
dupla comemoração, o Sistema Ailos também alcançou 900 mil 
cooperados. Nossa gratidão a todos os cooperados que acreditam que 
o cooperativismo pode mudar o mundo!
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Dicas

Organização financeira
Em momentos desafiadores como este que estamos vivendo, em meio a 

uma pandemia que está afetando a economia, percebemos a importância 
da organização financeira. Para ajudar os nossos cooperados, separamos 
algumas dicas rápidas para organizar as contas.

1 - Comece uma reserva de emergência 
Qualquer valor que você consiga poupar é importante.

2 - Aprenda sobre educação financeira 
Existem vários cursos gratuitos disponíveis na plataforma do 
PROGRID EAD.

3 - Anote tudo que você gasta 
Tenha um controle maior das suas contas para não gastar 
mais do que o orçamento permite.

4 - Corte gastos variáveis 
Analise mensalmente seus gastos e veja o que pode ser 
cortado para somar na reserva de emergência.

Banco de Im
agens
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Assembleia Digital

Participação de casa
Neste ano, a pandemia fez com que as Assembleias tivessem um novo ponto de encontro, 

dentro de casa. Pela primeira vez, nossos cooperados tiveram a oportunidade de participar 
da Assembleia Geral Ordinária online, no dia 14 de julho. Além de garantir a segurança de 
todos, também foram apresentados os resultados da Cooperativa em 2019 e os planos 
para este ano.

Uma notícia muito importante para o cooperativismo é que agora as cooperativas 
poderão realizar as assembleias no formato digital.

Com o apoio da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e da Frencoop (Frente 
Parlamentar do Cooperativismo), em 28 de julho de 2020 foi publicada a Lei nº 14.030/20, 
alterando a lei que regulamenta as sociedades cooperativas (Lei nº 5.764/71), permitindo que 
as cooperativas realizem Assembleias Gerais de forma digital, desde que sejam respeitados 
o direito de participação e de manifestação dos associados e os demais requisitos legais.
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Redes sociais

Chegamos no Instagram! 
Quer ficar ainda mais perto da sua Cooperativa e por dentro de 

todas as novidades?  Siga o nosso perfil no Instagram! Chegamos 
à essa nova rede para compartilhar todos os momentos de 
cooperação e as melhores soluções para você. Lembrando que o 
perfil também é seu! Estamos também no Facebook e LinkedIn! 
Então siga e compartilhe.

@transpocred
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31/08/2020

Balancete Mensal

ATIVO Valores em mil (R$)

506.097

1.120

144.806

357.825

1.615

731

17.655

12.293

9.456

56

(4.150)

523.752

Circulante e Realizável a Longo Prazo

Disponibilidades

Relações Interfinanceiras

Operações de Crédito

Outros Créditos

Outros Valores e Bens

Não Circulante

Investimentos

Imobilizado

Intangível

(-) Depreciação / Amortização Acumulada

Total do Ativo

Confira a descrição de cada item

Valores em mil (R$)PASSIVO

457.717

329.158

88.971

240.187

3

110.637

17.919

66.035

49.040

8.729

8.266

523.752

Circulante e Exigível a Longo Prazo

Depósitos

Depósitos à Vista

Depósitos a Prazo 

Relações Interdependências

Obrigações por Empréstimos e Repasses

Outras Obrigações

Patrimônio Líquido

Capital Social

Reservas de Sobras

Sobras ou Perdas do Ano

Total do Passivo

Confira a descrição de cada item
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Diretora Executiva
Roberta de Souza Caldas

Contador
Marcos Roberto Linhares Imme 

CRC-SC 025638/O-8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Valores em mil (R$)

Receitas da Intermediação Financeira

Operações de Crédito

Resultado de Operações com Centralização Financeira

Despesas da Intermediação Financeira

Operações de Captação no Mercado

Operações de Empréstimos e Repasses

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

Outras Receitas / Despesas Operacionais

Receitas de Prestação de Serviços

Outras Receitas Operacionais

Despesas de Pessoal

Despesas Administrativas

Outras Despesas Operacionais

Resultado Operacional

Resultado Não Operacional

Resultado do Exercício

35.378

33.108

2.270

(10.688)

(4.339)

(1.032)

(5.317)

24.690

(16.396)

7.823

1.024

(12.358)

(9.451)

(3.434)

8.294

(28)

8.266

O que são RESULTADO OPERACIONAL?

É o resultado gerado pela empresa após a dedução das despesas respectivas à sua 
atividade. Na Cooperativa, é o resultado da intermediação financeira, diminuídas as 
despesas administrativas, de pessoal e outras despesas operacionais.

Entenda o Balancete

R$ 523 milhões
TOTAL DO ATIVO

R$ 8,2 milhões
RESULTADO DO EXERCÍCIO

R$ 329 milhões
DEPÓSITOS

Confira a descrição de cada item
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*Clique sobre o item para visualizar a sua descrição.

RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES

PoupFácil

PoupFuturo

InvestFácil

InvestFuturo

RDC PRÉ

Poupança Programada

TAXAS DE JUROS

Crédito Pessoal

Cheque Especial

Limite Empresarial

Cotas Capital

Automóveis

Imóveis

Indicadores
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Expediente

Acompanhe nas redes sociais

transpocred.coop.br


