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OS MELHORES CAMINHOS

Banco de Imagens

Os melhores caminhos são aqueles feitos JUNTOS, em total cooperação. E este novo ano que
começou, vem com novas oportunidades de transformar.
Entramos em 2021 cientes da seriedade do momento que ainda vivemos e muito mais
fortalecidos pelo ano que passou. O compromisso é sempre claro em tudo o que fazemos por
aqui: continuarmos contribuindo com o desenvolvimento de nossos cooperados, do segmento
dos transportes, áreas relacionadas e das comunidades onde estamos inseridos.
Para nós, 2020 representou o ano de força na cooperação, das atitudes que transformam e da
união. E o resultado disso? Além de mantermos o nosso crescimento, com 24% em admissões,
um total de R$ 585 milhões em ativos e somarmos mais de 26 mil cooperados, é recebermos o
reconhecimento dos nossos cooperados.
Patrick Botelho e a Daiane Botelho, de Videira, Santa Catarina, possuem uma loja de baterias
automotivas e nos encheram de orgulho falando sobre a importância da parceria com a Transpo
para o seu negócio. Reforçam em seu depoimento, que o nosso propósito de transformar vidas
por meio de atitudes, realmente está fazendo a diferença. “Hoje, nós fizemos várias mudanças
na loja por conta da parceria com a Transpocred. Obrigada! Esperamos que essa parceria se
prolongue por vários anos”, agradecem.
Com o sentimento que temos muito ainda por fazer, convidamos todos os cooperados, parceiros
e colaboradores para que possamos construir, em 2021, um legado de cooperação. É somente
juntos que fazemos acontecer!

Guia de Interatividade

Navegação

Navegação
entre páginas

Navegação entre
miniaturas

Visualização em
página dupla

Toque e arraste para os
lados para navegar entre
as páginas da revista.

Toque uma vez na tela
para exibir as miniaturas
para navegação.

Vire o aparelho para
visualizar a revista
em página dupla.

2x

Compartilhe nas
redes sociais

Amplie a
página em 2x

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

Toque duas vezes na tela
para ampliar a página em
2 vezes do tamanho original.
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Amplie a página
Use o gesto de “pinça” (toque
e afaste o polegar e indicador)
para ampliar a visualização
conforme desejar.

Ícones
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.

Mais conteúdo

Navegação

Toque no ícone para
visualizar o conteúdo
adicional da matéria.

Toque no ícone para
ser direcionado à
respectiva página.

Link externo

Localização

Toque no ícone para ser
direcionado à página
externa citada na matéria.

Toque no ícone para visualizar
o mapa com a localização
citada na matéria.

Galeria de imagens

Vídeo

Toque no ícone para visualizar
a galeria de imagens.

Toque no ícone para iniciar
a reprodução do vídeo.
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Resultados

Os frutos do envolvimento
dos cooperados

Banco de Imagens

Em janeiro, a Transpocred creditou os Juros sobre o Capital para as Cotas de Capital de
cada cooperado. Essa é uma forma de distribuir os resultados alcançados durante o ano.
Além disso, as Cotas de Capital representam a participação econômica de cada cooperado
na Transpocred, porque no cooperativismo cada pessoa também é dona da instituição.
Confira o valor que você recebeu na sua Conta Online ou diretamente na sua Unidade
de Atendimento.

Você sabia que a Cota de Capital torna
os cooperados parte da Cooperativa?
É por meio das Cotas de Capital que acontece a formação do patrimônio de
uma Cooperativa e o capital acumulado reflete diretamente no cooperado.
Além disso, são as cotas que sustentam o desenvolvimento econômico e social
da Cooperativa. Veja, a seguir, exemplos de benefícios para os cooperados:
- Compartilhamento dos resultados positivos alcançados;
- Gerar uma reserva financeira para um futuro mais próspero;
- Quanto maior o capital/participação do cooperado, mais benefícios.
E aí, já aumentou sua participação na Cooperativa hoje? Confira mais
informações para você ou para o seu negócio em transpocred.coop.br/paravoce/investimentos-financeiros/cotas-capital
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Cenário econômico

Projeções para 2021
O mundo ainda vive uma pandemia que afetou diversos setores. Mas,
com o novo ano, todos se perguntam como está o cenário econômico.
Os especialistas em investimentos do Sistema Ailos, Felipe Melim Priebe
e Alfrânio Rodrigo Trescher, comentam sobre o assunto e trazem
algumas previsões para 2021. Confira a seguir:

1. “Em virtude das medidas restritivas, elevada pela
pandemia, e ações adotadas por algumas das grandes
capitais brasileiras, somadas pela demora no plano
de vacinação, tudo indica que haverá um crescimento
do PIB em 2021 abaixo do esperado, pelo menos no
primeiro trimestre. Muito se deve aos atrasos em
aprovações das reformas fiscais e da proximidade da
eleição dos presidentes do congresso. A projeção para
crescimento do PIB em 2021 fica em 3,40%”.
2. “Diante do cenário econômico, as projeções da SELIC
são de 3,00% em 2021, conforme relatório Focus – BCB”.
3. “Para inflação, espera-se o arrefecimento da taxa
projetada em 3,34% (acumulado em 12 meses)
para 2021”.
4. “Expectativa dos analistas é que o PIB do Brasil fique em
3,40%, em 2021, com perspectivas de aumento para
3,50%, em 2022. Para tanto, dependerá da agenda de
reformas do governo e da rápida vacinação contra
a Covid-19”.
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Comemoração

1 milhão de vidas transformadas
O Sistema Ailos, formado por 13 cooperativas, chegou à marca de 1 milhão
de cooperados. Sempre levando o desenvolvimento sustentável para as
comunidades, o número representa a essência cooperativista. Agradecemos
a todos pela parceria e por acreditarem na gente.

Confira o vídeo de agradecimento a todos
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Parceria

Cursos para o segmento
de transporte
A Transpocred e o Sest Senat uniram suas forças e estão disponibilizando
cursos para a capacitação e desenvolvimento do segmento dos transportes.
O foco está nos cursos personalizados, oferecidos por meio presencial (na
empresa ou no Sest Senat), web aulas (interação do instrutor ao vivo) ou na
plataforma EAD. Ficou curioso e quer saber mais? Acesse sestsenat.org.br ou
procure uma Unidade do Sest Senat mais próxima.

Banco de Imagens
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Assembleias

Divulgação

Seu voto faz a diferença
As nossas Assembleias de 2021 estão chegando. Com as transformações
digitais e o atual momento que estamos vivendo, os eventos serão no formato
on-line. Assim, podemos estar todos juntos na segurança e conforto da nossa
casa, decidindo os melhores caminhos para a Transpocred. Participe desse
momento. Para conferir o dia, acesse aquivoceparticipa.coop.br. Juntos
escolhemos os melhores caminhos.
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Indicadores

*Clique sobre o item para visualizar a sua descrição.

RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES

PoupFácil

InvestFácil

RDC PRÉ

PoupFuturo

InvestFuturo

Aplicação Programada

TAXAS DE JUROS

Automóveis

Crédito Pessoal

Cotas Capital

Cheque Especial

Imóveis

Limite Empresarial
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Balancete Mensal

31/12/2020
ATIVO

Valores em mil (R$)

Circulante e Realizável a Longo Prazo

567.901
1.107

Disponibilidades
Relações Interfinanceiras

141.314

Operações de Crédito

423.505
1.571

Outros Créditos

404

Outros Valores e Bens
Não Circulante

17.437

Investimentos

12.293
9.671

Imobilizado

56

Intangível
(-) Depreciação / Amortização Acumulada

(4.583)
585.338

Total do Ativo

Confira a descrição de cada item

PASSIVO

Valores em mil (R$)

Circulante e Exigível a Longo Prazo

514.339

Depósitos

369.253

Depósitos à Vista

110.403

Depósitos a Prazo

258.850

Obrigações por Empréstimos e Repasses

130.867

Outras Obrigações

14.219

Patrimônio Líquido

70.999

Capital Social

53.635

Reservas de Sobras
Sobras ou Perdas do Ano
Total do Passivo

6.647
10.717
585.338
Confira a descrição de cada item
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R$ 585 milhões
TOTAL DO ATIVO

R$ 369 milhões
DEPÓSITOS

R$ 10,7 milhões
RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Valores em mil (R$)

Receitas da Intermediação Financeira

55.196

Operações de Crédito

51.769

Resultado de Operações com Centralização Financeira

3.427
(17.756)

Despesas da Intermediação Financeira
Operações de Captação no Mercado

(6.098)

Operações de Empréstimos e Repasses

(1.953)

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

(9.705)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

37.440

Outras Receitas / Despesas Operacionais

(26.662)
12.458

Receitas de Prestação de Serviços

1.385

Outras Receitas Operacionais
Despesas de Pessoal

(18.926)

Despesas Administrativas

(14.792)

Outras Despesas Operacionais

(6.787)

Resultado Operacional

10.778
(61)

Resultado Não Operacional

10.717

Resultado do Exercício

Confira a descrição de cada item

Diretora Executiva
Roberta de Souza Caldas

Contador
Marcos Roberto Linhares Imme
CRC-SC 025638/O-8

Entenda o Balancete
O que é RESULTADO DO EXERCÍCIO?
Nesta conta está a evidência do resultado líquido, demonstrada mediante o confronto
das receitas e despesas. Na Cooperativa, os valores desta conta contábil são a base para
o cálculo de distribuição das sobras aos cooperados.
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Acompanhe nas redes sociais

transpocred.coop.br
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