
O que nos trouxe até aqui é o que mantém vivo o 
nosso legado. A nossa essência é o que nos move desde 
sempre.

Há 15 anos iniciamos a nossa trajetória. Um caminho 
construído com o propósito de servir, entregando 
soluções financeiras e humanizadas para o nosso 
segmento de transportes e áreas relacionadas. Esse 
compromisso cresce a cada dia com a união e o 
envolvimento dos nossos cooperados, colaboradores 
e parceiros. Pessoas que acreditam e participam 
efetivamente para consolidar a nossa grande missão, 
que é transformar vidas e tornar o mundo um lugar mais 
justo e feliz, através do cooperativismo.

Os marcantes 15 anos, comemorados em 14 de 
setembro, serão celebrados com o “nosso jeito transpo 
de ser”. A Cooperativa irá contemplar mais uma edição 
da “Celebração do Bem”, ação social que acompanha os 
aniversários da Transpocred desde 2019. Durante o mês 
da comemoração, nossas 27 unidades de atendimento, 
distribuídas no sul do país, estarão mobilizadas na 
arrecadação de donativos para instituições beneficentes 

em suas localidades.
“Cooperar é o que nos move. Emociona saber 

que essa data tão especial é um incentivo para 
cooperação e para a transformação da vida de 
pessoas. Esse é o nosso jeito Transpo de celebrar. 
Além disso, estamos construindo algo muito 
especial aos colaboradores e cooperados, que 
contará a nossa linda história, afinal, ela merece ser 
eternizada. Uma jornada construída por todos nós“, 
compartilha Roberta Caldas, Diretora Executiva da 
Transpocred.

A nossa cooperativa seguirá em busca pela 
evolução. Vivendo na prática a missão com as pessoas 
e com o cooperativismo, sobretudo, seguindo e se 
firmando com ética, responsabilidade, transparência, 
qualidade e solidez. “O que era apenas um sonho de 
23 sócios fundadores se tornou uma grande realidade 
representada hoje, por 27 Unidades de Atendimento, 
distribuídas em três estados, mais de 33 mil cooperados 
e mais de 170 colaboradores”, comemora Ari Rabaiolli, 
Presidente da Transpocred.

Com muito carinho e 
gratidão, desejamos um FELIZ ANIVERSÁRIO, TRANSPO!



Com grandes expectativas divulgamos mais um 
marco para a Transpocred. Após um período de 
tratativas e eventos assembleares, a incorporação 
da CredCorreios pela nossa Cooperativa está 
consolidada. A definição foi democrática na 
Assembleia Mista realizada no dia 30 de julho, com a 
presença de cooperados de ambas as Cooperativas. 
A partir desta data, os associados da CredCorreios 
passaram a ser Transpocred e assumimos as 
demandas da cooperativa de crédito que atende os 
trabalhadores dos Correios, donos e colaboradores 
de franqueados dos Correios. 

A incorporação representa unir duas histórias 
de cooperativismo e somar na jornada da Transpo, 
mais de 45 anos da experiência da CredCorreios. 
“Essa é a oportunidade de desenvolver duas 
histórias que já trilhavam um caminho tão bonito 

A administração adequada dos fretes é aliada 
no faturamento do serviço de transporte. Além do 
peso da mercadoria e a rota percorrida, as entregas 
também somam outros valores. Os extras vão dos mais 
comuns, como pedágios, impostos e seguro contra 
roubos; até os poucos conhecidos, como a Taxa de 
Restrição ao Trânsito, taxa dificuldade de entrega, taxa 
de espera, taxa de exclusividade entre outras, que é 

um adicional em cidades que possuem qualquer 
restrição ou veto para entrega ou coleta de produtos 
com veículos de carga. São detalhes que no final 
do mês serão evidentes no lucro da empresa. Para 
facilitar o processo, a sugestão é estabelecer uma 
tabela padrão para cálculo e controle. Anote esta 
dica.A Transpo possui diversas parcerias que podem 
facilitar essa gestão. Converse conosco.

e, de certa maneira, com o mesmo rumo. 
Além da busca mútua pelo cooperativismo, a 
CredCorreios também atua na área da logística, 
uma continuidade do segmento de transporte que 
a Transpocred também atua”, diz Manoel Brum 
presidente da CredCorreios. 

Os cooperados recém-chegados poderão 
usufruir dos benefícios já oferecidos pela nossa 
Cooperativa. Desde, conta corrente, investimentos, 
seguros a previdência privada. “A incorporação 
de um novo núcleo somada à atuação da nossa 
Cooperativa, nos permite a expectativa de triplicar 
o número de cooperados para os próximos anos”, 
contribui o presidente Ari Rabaiolli. Momentos como 
esse dão sentido a palavra conectar. Caminhos que 
sempre se cruzaram e agora estão juntos em prol 
do cooperativismo e do bem comum.  






