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Divulgação

No dia 25 de julho e 8 de agosto comemoramos o 
Dia do Motorista e Dia dos Pais, respectivamente. 
E o nosso cooperado Adelar Steffler entende bem 
das duas funções. Ele começou no transporte 
aos 14 anos, trabalhando como ajudante de 
motorista. Ao completar seus 18 anos, começou 
a trabalhar como motorista e nunca mais deixou 
o segmento do transporte.

Atualmente, possui uma empresa de transporte 
e dois filhos, um de 22 anos e outro de 18 anos. 
O mais velho, Mateus Steffler, já está seguindo 
o caminho do pai, trabalhando há um ano na 
estrada. “Agora, além da minha esposa, também 
tenho o meu filho que está assumindo junto 
conosco uma grande responsabilidade”, afirma.

Por quase 25 anos vivendo na estrada, sempre 
teve a presença da sua família. Foram anos viajando 
na cabine de um caminhão com a esposa e os filhos. 
“Somente tudo isso acabou quando filho mais velho 
começou a ir à escola”. O cooperado ainda finaliza 
que a relação da paternidade é fundamental nos 
ensinamentos do cooperativismo. “A vivência de pai 
e filho é fundamental quando, desde jovem, o filho 
aprende sobre os princípios do cooperativismo”. 

A Transpo parabeniza todos os motoristas e 
pais. Juntos, seguimos pelos melhores caminhos!

DE PAI PARA FILHO



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

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.

Guia de Interatividade

2 3



Nova opção de 
investimento para você

APLICAÇÃO IPCA+

BAIXO

MÉDIO

ALTO

PARA QUEM QUER GARANTIR RENTABILIDADE ACIMA DA INFLAÇÃO

RISCO DO 
INVESTIMENTO

Você conhece as 
Cotas de Capital?

Investir não precisa ser difícil e nem arriscado. A Transpocred tem várias modalidades 
de investimentos para fazer seu dinheiro render e que combina com você. Uma dessas 
modalidades é o RDC IPCA+*. Vamos entender um pouco mais sobre? 

Essa aplicação é indicada para quem deseja garantir rentabilidade acima da inflação.

• Rendimento pré-fixado + IPCA conforme variação do indicador

• Resgate a qualquer momento

• Sem cobrança de taxas e tarifas

Você define
o prazo/carência

Você define
o valor

Rendimento proporcional 
ao valor aplicado e 
carência escolhida

• Rendimento fixo de acordo com o 
valor aplicado e a carência escolhida

• Imposto de Renda só no resgate, 
conforme tabela regressiva

• Proteção do seu dinheiro pelo 
impacto causado pela inflação

A Cota Capital de uma cooperativa é o que torna o cooperado parte 
dela, representando a sua participação. Essa é a principal fonte de 
formação do patrimônio de uma cooperativa, além de sustentar o 
desenvolvimento econômico-financeiro e social da instituição.

Na Transpocred, todos os cooperados possuem e ajudam a 
formar o Capital Social, gerando solidez e estabilidade. As Cotas são 
remuneradas anualmente, por meio do pagamento dos Juros ao Capital 
aos cooperados, conforme os resultados da nossa Cooperativa. Você 
também pode fazer um Plano de Cotas, modelo de investimento a longo 
prazo, com depósitos mensais e valor preestabelecido. Quanto maior 
sua cota, maiores serão os benefícios para você!

- Poupar de forma simples e duradoura;

- Estabilidade e solidez para a Cooperativa;

- Acesso a linhas de crédito com facilidade para 
os cooperados;

- Anualmente acontece o pagamento dos Juros 
sobre o Capital.

Não é o ideal, mas caso 
seja necessário resgatar 
o valor antes do prazo 
contratado, é possível fazer 
a qualquer momento, com 
perda dos rendimentos 
sobre o resgate. Por isso, o 
tempo que você deixa seu 
dinheiro investido é o seu 
melhor amigo. Converse 
com a sua Unidade de 
Atendimento e saiba mais.

Cotas de capital

Aplicações

Benefícios

Aplicação IPCA+ Taxa fixa a.a.

Valor 365 1095730 1460

De R$ 100,00 até R$ 999,99

De R$ 1.000,00 até R$ 29.999,99

De R$ 30.000,00 até R$ 49.999,99

Acima de R$ 50.000,00

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

2,30%

2,50%

2,70%

2,90%

3,00%

3,20%

3,40%

3,60%

3,70%

3,90%

4,10%

4,30%

Obs.: Rentabilidade Pré-Fixada e Pós-Fixada.
Indicador de referência: IPCA mensal divulgado pelo IBGE (Pós-Fixada) e Taxa Pré-
Fixada no dia da aplicação.
Condições sujeitas a alteração sem aviso prévio.
*IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo: índice medido 
mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para medir a 
inflação no país.

COMO FUNCIONA

VANTAGENS

Significa “Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo”. 
É o índice oficial da inflação no país.

O QUE É IPCA?
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Dia do Motorista Progrid EAD

Cursos em parceria
com o SEST/SENAT

Agora o Progrid EAD conta com conteúdos personalizados para o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos nossos cooperados. São cursos em parceria com o SEST/
SENAT, especialmente desenvolvidos para fortalecer o segmento de transportes, trazendo 
mais conhecimento, experiência e oportunidades. Acesse progrid.coop.br ou o Aplicativo 
Progrid EAD no seu celular e bons estudos!

O Transporte move o Brasil

Curiosidades sobre o transporte 
rodoviário no Brasil

Conheça alguns cursos em parceria
com SEST/SENAT

Pensar no futuro do Brasil é enxergar um sistema rodoviário eficiente 
e robusto. Afinal, o transporte é considerado um dos pilares básicos do 
desenvolvimento de um país. Entre as principais vantagens, estão: agilidade, 
maior opção de rotas e flexibilidade, por permitir carregar diversos tipos 
de material.

Durante a pandemia, o segmento dos transportes não parou! Isso porque 
a agricultura e outros setores da logística contribuíram para o desempenho. 
O transporte move o Brasil, a vida e o futuro!

1.720.700 km é o total de rodovias no Brasil. Porém, só 
12,4% são pavimentadas (213.453 km);

São 2.270.861 veículos autorizados para realizar 
transporte de cargas no país;

A maior concentração de rodovias está nas regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste;

Em 2019, foram registradas 219.956 empresas do setor 
de cargas, 435 cooperativas e 724.098 autônomos;

Embora a demanda esteja alta, a falta de insumos e 
matérias primas compromete a produção.

Segundo dados de 2019, os caminhoneiros brasileiros 
rodam em média 8.561,3 quilômetros por mês.

- Atualização da legislação de trânsito; 

- Qualidade de vida no trabalho; 

- Condição segura e economia; 

- Direção defensiva; 

- Direção preventiva e primeiros socorros; 

- Simulação de direção;

- Mecânica; 

- Ajudante de carga e descarga.
D
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Fonte: Anuário CNT do Transportes 2020 e Fenabrave
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Dia C

Doe sangue e transforme vidas
No primeiro sábado de julho é comemorado o Dia Internacional das Cooperativas 

(#CoopsDay). Para marcar a data, nasceu o Dia C, um projeto do SESCOOP que 
incentiva ações de responsabilidade social. A Transpocred faz parte desse grande 
movimento de solidariedade. Por isso, durante o mês de julho, os colaboradores 
e cooperados da Transpo estão convidados a irem ao hemocentro de sua cidade 
(ou o mais próximo) para doarem sangue, plaquetas ou medula. Doar sangue 
além de ser um ato de solidariedade, é um ato de cooperação.
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Doar sangue, além de ser um ato de 
solidariedade, é um ato de cooperação.

*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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31/05/2021

Balancete Mensal

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

29.689

28.365

1.324

(13.705)

(3.183)

(1.798)

(8.724)

15.984

(12.544)

6.386

267

(8.248)

(8.305)

(2.644)

3.440

(29)

3.411

O que são DISPONIBILIDADES?

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

Entenda o Balancete

R$ 733 milhões
TOTAL DO ATIVO

R$ 3,4 milhões
RESULTADO DO EXERCÍCIO

R$ 422 milhões
DEPÓSITOS

ATIVO Valores em mil (R$)

714.517

1.061

123.627

586.898

2.334

597

18.618

13.744

9.947

27

(5.100)

733.135

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

Confira a descrição de cada item

Valores em mil (R$)PASSIVO

636.308

422.846

92.338

330.508

3

189.919

23.540

96.827

80.690

12.726

3.411

733.135

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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Expediente

Acompanhe nas redes sociais

transpocred.coop.br

Rendimentos das Aplicações Abril 2021 (em % do CDI)

Até R$ 29.999,99

De R$ 30.000,00 a R$ 49.999,99

De R$ 50.000,00 a R$ 99.999,99

De R$ 100.000,00 a R$ 199.999,99

De R$ 200.000,00 a R$ 499.999,99

De R$ 500.000,00 a R$ 999.999,99

De R$ 1.000.000,00 a R$ 1.999.999,99

De R$ 2.000.000,00 a R$ 2.999.999,99

De R$ 3.000.000,00 a R$ 3.999.999,99

De R$ 4.000.000,00 a R$ 4.999.999,99

Acima de R$ 5.000.000,00

94%

95%

96%

97%

98%

103%

105%

107%

109%

111%

114%

30 dias
(%CDI)

96%

97%

98%

99%

100%

105%

107%

109%

111%

113%

116%

90 dias
(%CDI)

98%

99%

100%

101%

102%

107%

109%

111%

113%

115%

118%

181 dias
(%CDI)

101%

102%

103%

104%

105%

109%

111%

113%

115%

118%

121%

361 dias
(%CDI)

104%

105%

106%

107%

108%

111%

113%

115%

117%

120%

125%

721 dias
(%CDI)

110%

111%

112%

113%

114%

115%

116%

117%

120%

125%

130%

1080 dias
(%CDI)

Aplicação Pós-Fixada

Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*

Obs: Rentabilidade Pré-Fixada. Indicador de referência: CDI* do dia da aplicação.

As aplicações da Transpocred são garantidas pelo 
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito.

Aplicação Pré-Fixada
Faixa de valor

Até R$ 50 mil

Acima de R$ 50 mil

Acima de R$ 100 mil

Acima de R$ 500 mil

Acima de R$ 1 milhão

Taxa contratada

94%

95%

96%

97%

98%

Aplicação Programada

Aplicação IPCA+

Faixa de valor

A partir de R$ 10,00

Consulte a tabela de rentabilidades 
no site transpocred.coop.br, 
Investimentos Finaneiros

Taxa contratada

94%



Taxas de Juros das Operações de Crédito

Crédito para Você
Garantia Aplicação
Crédito pessoal
Aquisição ou alienação de imóvel
Aquisição ou alienação de automóveis
Sustentabilidade
Pré-aprovado
Cheque especial

Crédito para Sua Empresa
Garantia Aplicação
Crédito empreendedor
Empreendedor aquisição ou alienação de imóvel
Empreendedor aquisição ou alienação de automóveis
Empreendedor sustentabilidade
Pré-aprovado
Cheque especial

Antecipação de créditos para você ou sua Empresa
Antecipação de recebíveis 
(cheques ou títulos)

Taxas
0,27% + CDI

2,39% a 2,79%
0,89% 

0,32% + CDI
1,29%

1,59% a 3,48%
0,63% a 6,99%

Taxas ao mês
0,27% + CDI

1,89% a 2,29%
0,89%

0,32% + CDI
1,29%

1,59% a 3,18%
0,63% a 6,47%

Taxas ao mês
0,59% a 2,59%

Prazos
até 120 meses

até 48 meses
até 120 meses

até 60 meses
até 60 meses
até 36 meses

até 360 dias

Prazos
até 120 meses
até 48  meses

até 120 meses
até 60 meses
até 60 meses
até 36 meses

até 360 dias

Prazo
até 360 dias

*Taxas sujeitas à variação. Crédito sujeito à análise de aprovação.
*Consulte as regras das linhas de crédito em sua Unidade de Atendimento.

Abril 2021


