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Tiago de Jesus
O futuro está nas pessoas que se conectam através de um objetivo comum. Isso faz parte da 

cooperação. Investir é essencial para o futuro, quando buscamos mais sustentabilidade, qualidade 
de vida, uma reserva e cidadania financeira. E seja qual for o seu objetivo, a Transpo está aqui 
para lhe apoiar.

Sempre fomos diferentes na forma de nos conectar com os nossos cooperados. Participar dos 
seus planos é o que nos move todos os dias. Afinal, aqui seu futuro conta com a solidez e a segurança 
que só uma Cooperativa pode oferecer. Além disso, nossos resultados retornam para você.

Somos parte do Sistema Ailos e juntos nos dedicamos em fazer a diferença por meio da 
cooperação. Nossos quatro padrões de qualidade (Segurança, Relacionamento, Solução e 
Eficiência) são levados muito a sério por aqui e estão à frente de tudo o que fazemos por você. 
Por isso, venha investir no seu futuro e no modelo de negócios onde todos ganham.

O SEU FUTURO ESTÁ
NA TRANSPOCRED



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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O caminho da solidariedade
Finalizamos mais um período Assemblear com sucesso e gratidão. Obrigada 

a você que esteve entre os 4 mil cooperados que se conectaram com a gente 
de forma digital, conhecendo nossos resultados de 2020 e definindo juntos 
os próximos passos da Cooperativa. A sua participação ainda ajudou na 
arrecadação de R$ 40 mil para a compra de itens de necessidade que foram 
doados para 25 instituições beneficentes nas regiões onde atuamos. Vamos 
continuar traçando os melhores caminhos para a Transpocred!
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Aplicações

Invista na sua 
Cooperativa

Quer tirar seus sonhos do papel, mas não 
sabe como? A Cooperativa pode lhe ajudar! 
Nossas linhas de investimentos têm rendimentos 
acima da média do mercado e contamos 
com a segurança do Fundo Garantidor do 
Cooperativismo de Crédito (FGCoop), que garante 
até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Além disso, após 
o encerramento de cada exercício, o cooperado 
recebe a distribuição das sobras da Transpo.

São diversos benefícios, com variação na 
rentabilidade de acordo com o prazo e valor 
investido. E sabe o melhor? A gestão, aplicação 
e resgate podem ser feitos diretamente pelo 
Aplicativo Ailos ou Conta Online. Aqui seu 
dinheiro rende mais do que você imagina!

Aplicação Pré-Fixada: a rentabilidade final é definida no momento da 
aplicação, com base no CDI do dia, não sofrendo variação posterior, nem 
para mais e nem para menos.

Aplicação Pós-Fixada: a rentabilidade acompanha a variação do CDI e o 
rendimento é proporcional ao valor aplicado e carência escolhida.

Aplicação Programada: o cooperado define o valor que quer investir 
por mês e tudo é realizado de forma automática.

Aplicação IPCA+: essa opção é para quem quer garantir rentabilidade 
acima da inflação. A rentabilidade é composta pela variação do índice 
IPCA + taxa pré-fixada no momento da aplicação para todo o período.

Divulgação

O SEU FUTURO 
ESTÁ AQUI.
INVISTA NA 
TRANSPOCRED.

Investir não precisa ser difícil nem arriscado
quando você pode contar com a sua cooperativa.

Baixe o Aplicativo Ailos 
agora mesmo através da 
App Store e Google Play
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Cooperativismo

Um movimento colaborativo
O cooperativismo, além de ser um modelo de negócios, é uma 

filosofia de vida que busca transformar o mundo em um lugar mais 
justo e com melhores oportunidades para todos. Nos últimos anos, 
vem se destacando pela contribuição da expansão do mercado de 
crédito no Brasil. Sua participação tem beneficiado, principalmente, as 
micro, pequenas e médias empresas. E isso se reflete em números. 
Confira os dados do cooperativismo no Brasil, disponíveis no relatório 
da Confederação Brasileira das Cooperativas (Confebras).

12.554.779 cooperados

R$ 207,30 bilhões de Depósitos Totais

R$ 321,75 bilhões em Ativos Totais

R$ 5,67 bilhões de Resultado

Mais resultados em confebras.coop.br.

Base: setembro 2020
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Progrid EAD

Conhecimento na 
palma da sua mão 

Estudar pelo Progrid EAD ficou ainda mais fácil! Agora, a plataforma 
de cursos à distância da Transpocred, além do site (progrid.coop.br), 
ganhou seu próprio aplicativo para celular e tablet. São quase 200 
cursos disponíveis gratuitamente para os cooperados e a comunidade, 
com temas como empreendedorismo, bem-estar, educação financeira 
e competências profissionais. Baixe na App Store ou Google Play e 
encontre os melhores cursos para você!
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Maio Amarelo

Respeito, pratique no trânsito
“Respeito, pratique no trânsito” é o tema da campanha Maio Amarelo 2021, 

com o objetivo de chamar a atenção das pessoas para o alto índice de mortes 
e feridos no trânsito. O último levantamento feito pelo Ministério da Saúde, 
em 2019, mostra mais de 31 mil vidas perdidas, naquele ano. Com respeito, 
responsabilidade, consciência e cooperação, podemos juntos tornar o trânsito 
mais seguro e humano, preservando o que temos de mais precioso: a vida. 
Basta apenas um pedestre, ciclista, motorista, passageiro ou motociclista 
desrespeitando o trânsito, para que todos estejam em risco. Por isso, use 
cinto de segurança, respeite os limites de velocidade, não utilize celular no 
trânsito e não beba ao dirigir. Cuide do próximo e proteja vidas!
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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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30/04/2021

Balancete Mensal

ATIVO Valores em mil (R$)

682.668

1.025

108.397

570.742

1.764

740

18.683

13.744

9.899

27

(4.987)

701.351

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

607.903

397.764

108.433

289.331

2

189.884

20.253

93.448

78.350

12.726

2.372

701.351

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

22.919

21.915

1.004

(10.798)

(2.237)

(1.279)

(7.282)

12.121

(9.743)

5.217

239

(6.565)

(6.535)

(2.099)

2.378

(6)

2.372

O que são DISPONIBILIDADES?

Disponibilidades é dinheiro em caixa, em banco ou qualquer recurso que possa ser 
utilizado de imediato.

Entenda o Balancete

R$ 701 milhões
TOTAL DO ATIVO

R$ 2,3 milhões
RESULTADO DO EXERCÍCIO

R$ 397 milhões
DEPÓSITOS

Confira a descrição de cada item
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Expediente

Acompanhe nas redes sociais
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