
Em 2022, nós continuamos comprometidos com o 
desenvolvimento econômico e social do nosso 
segmento dos transportes, áreas relacionadas, 
Correios e comunidades. 

Somos um modelo de negócio que tem o 
propósito de servir para transformar vidas 
e potencializar negócios com resultados 
sustentáveis por meio do cooperativismo. 

Faz parte da nossa essência: gente que coopera 
com gente. Entregando a mais pessoas o nosso 
propósito de transformar vidas.

Juntos fazemos
a diferença
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RESULTADOS 2022

Investimentos para novos 
planos e realizações.

milhões em Depósitos

R$ 641,8

Tornamos realidade os 
sonhos de muitas pessoas.

milhões em Crédito

R$ 978,9

Economia gerada aos 
cooperados.

milhões em Economia 
da Cooperação

R$ 220,9

Somos mais de

cooperados
e juntos fazemos
a diferença.M
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Somos uma das melhores empresas para 
se trabalhar em Santa Catarina.Reconhecimentos



294 Postos de Atendimento

5.500 colaboradores

1,4 milhão de cooperados

R$ 17,7 bilhões em ativos

R$ 362,7 milhões em Sobras

Mais de 600 caixas eletrônicos

O nosso Sistema Ailos

Balanço Patrimonial
ATIVO 31/12/2022 31/12/2021
Disponibilidades /  
Relações interfinanceiras 196.474 173.632 +13%

+37%

+71%

+55%

-4%

+25%

+32%

+20%

+100%

+66%

+28%

+18%

+19%

+20%

-12%

+32%

+91%

+219%

+38%

+240%

+67%

+24%

+30%

+47%

+40%

+135%

-12%

-12%

-12%

Operações de crédito 978.916 714.796

Outros créditos / Outros 
valores e bens

(-) Provisões para perdas esperadas 
associadas ao risco de crédito

8.941

-34.348

5.220

-22.097

Imobilizado 5.241 5.469

Participações 25.305 20.272

1.180.529 897.292Total

Empréstimos e repasses 377.448 227.098

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2022 31/12/2021

Depósitos

Letras de crédito imobiliário

641.750

1.502

536.437

-

Outras obrigações 26.838 21.040

Patrimônio Líquido 132.991 112.717

Reservas de sobras 18.481 15.354

Capital 111.627 94.079

Sobras do ano 2.883 3.284

Total 1.180.529 897.292

Diretor Administrativo: Marcos Vernei Schuster
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC-SP 293772/O-3

Para simplificar a leitura deste material, foram agrupadas contas no Balanço Patrimonial e 
na Demonstração de Sobras. O relatório da administração completo, com demonstrações 
financeiras, notas explicativas, relatório do auditor independente e parecer do conselho 
fiscal, está disponível no site www.transpocred.coop.br

Valores em R$ mil

* Percentuais referentes ao exercício de 2022.

Demonstração de Sobras
Receitas de operações 
de crédito 158.722 82.898
Resultado de operações com 
centralização financeira 23.365 7.319
Receitas de prestação de serviços/ 
Outras receitas operacionais 23.988 17.323
Despesas de captação / 
Empréstimos e repasses -94.934 -27.911
Despesas de provisão para 
operações de crédito -29.868 -17.857

Despesas de pessoal -27.896 -22.487

Despesas administrativas -27.707 -21.331

Outras despesas operacionais -11.405 -7.765

14.264 10.189Sobras do exercício

Juros ao capital (8%)* -8.500 -3.620

Fundo de reserva (40%)* -2.306 -2.628

FATES - ato cooperativo (10%)* -576 -657

2.883 3.284Sobras a distribuir

2022 2021

Valores em R$ mil

Resultados 2022
transpocred.coop.br

Juntos levamos o 
cooperativismo ainda 
mais longe

Desenvolvemos, juntamente com a Personal Card, 
soluções empresariais para Gestão de Frota com cartão 
abastecimento, tag para pedágio e vale alimentação e 
refeição em um só cartão.

Lançamos o Ailos Pag, uma nova solução de compra e 
venda no negócio local. 

Liberamos o Coopera Flex, um produto de Seguro de Vida 
com novas coberturas e personalização do plano. 

Disponibilizamos a contratação do Seguro de Vida e 
Seguro Viagem diretamente pelo aplicativo Ailos.

Celebramos os 20 anos do Progrid, nosso programa 
de educação e desenvolvimento de cooperados e 
comunidades. 

Lançamos nova modalidade de investimentos, a LCI, isenta 
de Imposto de Renda.

Liberamos aos empreendedores na Conta Online o acesso 
a múltiplas contas, sem a necessidade de novo login a 
todo o instante.

Lançamos o Pix Cobrança, uma nova funcionalidade que 
permite a gestão de recebimentos de Pix, semelhante aos 
boletos.

Na estrada da expansão, reduzimos nossas distâncias e 
digitalmente abrimos a nossa atuação para todo o 
Brasil.

Inauguramos duas unidades de atendimento: em Lages 
e São José/SC. Em São José a unidade é compartilhada com 
a Únilos e Credcrea, cooperativas do Sistema Ailos.

Reformamos três unidades de atendimento: Joinville/SC, 
Lajeado/RS e Ponta Grossa/PR. 

Efetivamos o processo de sucessão com a posse da 
presidente Roberta de Souza Caldas no Conselho de 
Administração.

Com uma ação socioambiental, lançamos aos nossos 
cooperados o Transpoplay, um espaço para mantermos 
nossa memória viva em uma web série.

Doamos 7.200 mudas de árvore para projetos de 
reflorestamento.

Nas Assembleias 2022 também unimos a democracia com a 
solidariedade, gerando mais de R$ 113 mil em donativos.

Completamos 16 anos preservando o valor da solidariedade 
com a 4ª Edição do “Celebração do Bem”, arrecadando mais 
de 5,5 toneladas de alimentos e outros donativos.


