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Na Transpocred, todas as decisões têm participação dos cooperados, sejam eles Pessoa Física 
ou Jurídica. Por isso, durante o mês de março acontecem as Assembleias 2021, um momento de 
expressar sua opinião, votar e ajudar a Cooperativa na escolha de qual caminho seguir.

Neste ano, as Assembleias serão diferentes e especiais: no formato on-line e em cada participação 
no evento digital, a Transpocred fará uma doação de R$ 10 para compras de itens de necessidade 
para instituições beneficentes nas regiões em que atuamos.

Além de apresentarmos os principais resultados da Cooperativa, o seu voto pode nos guiar para 
o futuro. As datas estão disponíveis no site aquivoceparticipa.coop.br e por meio do manual que 
preparamos, você pode conferir como votar pelo celular ou através do computador.

Participe deste momento. Esperamos por você!

JUNTOS ESCOLHEMOS OS 
MELHORES CAMINHOS 



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

2



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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Resultados

Números positivos
Mesmo com os desafios de 2020, a Cooperativa cresceu 88% no total de ativos 

em relação ao ano de 2019. Esse é o resultado da participação e da confiança dos 
cooperados na Transpocred.

Além disso, ao escolherem a Cooperativa para realizar as operações financeiras, 
os cooperados economizaram R$ 42.855 mil. Esse é o Resultado Econômico e Social, 
gerado pelas diferenças nas tarifas de serviços e taxas de juros abaixo da média do 
mercado, somadas ao alto Rendimento das Aplicações e Juros ao Capital, que retornam 
aos cooperados.

Para saber o quanto você economizou, basta conversar com a sua Unidade de 
Atendimento Transpocred.
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Números de 2020

14 anos de atuação

25 Unidades de Atendimento

1 Unidade Móvel

+ de 26 mil cooperados

160 colaboradores

+ de 25 mil participações 
no PROGRID, Eventos 
Assembleares e Ações Sociais

585.338 milhões em ativos
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Movimento

Santa Catarina pela Educação

Por meio do PROGRID, o Sistema Ailos está com parceria em apoio ao 
Movimento Santa Catarina pela Educação. Esta é uma iniciativa da Federação 
das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) e tem como propósito 
estimular a ampliação da escolaridade e qualificação dos profissionais 
do Estado. 

Na plataforma (msce.santacatarinapelaeducacao.com.br), as pessoas 
que estão procurando emprego possuem um canal de comunicação com 
empresas que disponibilizam vagas. Também proporciona aprendizagem 
e mais chances para a população se qualificar e estar no mercado 
de trabalho.

Dentro da plataforma da Fiesc, o PROGRID oferece diferentes 
cursos, com várias temáticas, como: Competências Socioemocionais, 
Finanças Pessoais, Inglês e Matemática Financeira. Acesse agora mesmo 
e bons estudos!
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Regulamentação

Você conhece o CIOT?
O Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT) é o mais recente 

instrumento de regulamentação do transporte de cargas do Brasil. Essa é 
mais uma das medidas promovidas pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) para disciplinar o Transporte Autônomo de Cargas (TAC).

Este é um instrumento obrigatório para toda e qualquer empresa do ramo 
desde 15 de abril de 2020 e é utilizado como um número para identificar cada 
operação de transportes de carga nas estradas brasileiras intermunicipais, 
interestaduais ou dentro da mesma cidade. 

Além disso, o CIOT tem como objetivo aumentar a segurança nas transações 
comerciais que envolvam cargas, fazendo com que os pagamentos sejam 
padronizados e regulamentados. E, ainda, possui duas modalidades: o CIOT 
Padrão, gerado quando se contrata viagens isoladas, e o CIOT Agregado, 
gerado para contratação de um TAC.

São diversas as penalidades para empresas que não possuem 
CIOT. Veja, a seguir, algumas das punições:

- Gerar CIOT com dados divergentes em relação aos do frete, 
com a intenção de enganar a fiscalização – multa de 100% 
do valor do piso mínimo de frete, com mínimo de R$ 550 e 
máximo de R$ 10.500;

- Deixar de informar o CIOT no MDF-e, mesmo que o código 
tenha sido gerado – multa de R$ 550; 

- Realizar o pagamento do frete, seja total ou parcialmente, 
de forma diferente da prevista na Resolução nº 5.862 – 50% 
do valor total de cada frete irregular, sendo o valor mínimo 
de R$ 550 e máximo de R$ 10.500.

Penalidades
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*Clique sobre o item para visualizar a sua descrição.

RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES

PoupFácil InvestFácil RDC PRÉ

PoupFuturo InvestFuturo Aplicação 
Programada

Aplicação 
IPCA+

TAXAS DE JUROS

Crédito Pessoal

Cheque Especial

Limite Empresarial

Cotas Capital

Automóveis

Imóveis

Indicadores
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28/02/2021

Balancete Mensal

ATIVO Valores em mil (R$)

621.392

1.126

138.168

480.076

1.507

515

18.846

13.744

9.851

56

(4.805)

640.238

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

558.695

368.900

99.667

269.233

2

169.797

19.996

81.543

64.965

10.388

4.676

1.514

640.238

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 Acumuladas

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

10.529

10.128

401

(4.472)

(845)

(526)

(3.101)

6.057

(4.540)

2.379

173

(3.101)

(3.041)

(950)

1.517

(3)

1.514

O que é ATIVO CIRCULANTE?

Em um balancete, o Ativo Circulante representa a soma dos valores e dos bens/direitos 
que serão transformados em dinheiro no período de até um ano, por exemplo, o valor 
em caixa e em banco, as aplicações, as contas a receber e os estoques, entre outros.

Entenda o Balancete

R$ 640 milhões
TOTAL DO ATIVO

R$ 1,5 milhão
RESULTADO DO EXERCÍCIO

R$ 369 milhões
DEPÓSITOS

Confira a descrição de cada item
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Expediente

Acompanhe nas redes sociais

transpocred.coop.br


