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Sementes do Cooperativismo Prêmio IASC

 A Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) realizou dia 23 de novembro de 2016, em 

Brasília (DF), a premiação do Índice ANEEL de 

Satisfação do Consumidor (IASC 2016). A ceri-

mônia contou com a presença do ministro interino 

de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, do diretor-

geral da ANEEL, Romeu Rufino, e dos diretores da 

Agência André Pepitone da Nóbrega, José 

Jurhosa Júnior, Reive Barros e Tiago Correia – 

além de representantes das distribuidoras, dos 

Conselhos de Consumidores e de outras institu-

ições do setor elétrico.

 Na abertura, o diretor-geral Romeu Rufino 

falou sobre a importância do Prêmio IASC que, 

segundo ele, já é uma tradição no setor elétrico. 

Segundo Rufino, a pesquisa deve ser usada pelas 

distribuidoras como um instrumento de gestão de 

seus processos, a fim de promover a melhoria da 

qualidade dos serviços por elas prestados. 

 A Cooperativa CERTAJA ENERGIA foi consi-

derada a melhor permissionária de distribuição de 

energia elétrica do Brasil na categoria “Maior 

crescimento permissionárias 2016/2015”, no índi-

ce de avaliação junto aos seus cooperados. O 

presidente Renato Martins e os gerentes Ederson 

Madruga e Enoque Garcia estiveram presentes na 

cerimônia e receberam o prêmio pela Coope-

rativa.

 De acordo com o presidente Renato, “esse 

prêmio tem um duplo significado. Primeiro, que o 

usuário dos serviços da Cooperativa e ao mesmo 

tempo “dono do negócio”, na condição de coope-

rado, está satisfeito com a qualidade e com as 

condições em que está sendo atendido. Segundo, 

que nós, internamente (Direção, Conselheiros e 

Colaboradores), estamos alinhados na busca de 

um único objetivo, que é o de oferecer ao nosso 

cooperado um atendimento de excelência. Esse 

terá que ser o nosso diferencial e essa premiação, 

com certeza, vai servir de combustível na busca 

deste objetivo”. 

CERTAJA Energia Recebe
Prêmio IASC da ANEEL

 Na manhã de 18 de novembro de 2016 

aconteceu na ACERTA, em Taquari, o ponto alto da 

sétima edição Projeto Sementes do Coopera-

tivismo. O evento contou com a presença de 

jovens do 6º ao 9º ano das escolas Carlos Gomes 

(Tabaí), Gonçalina Pinto Vilanova (Paverama) e 

Liberato Salzano Vieira da Cunha (Triunfo). 

Apresentações culturais abordaram o tema da 

cooperação e entusiasmaram.

 Contando a história de uma família de 

fruticultores do interior, os alunos da Escola 

Carlos Gomes relataram seus esforços para 

vencerem as dificuldades. A partir de uma 

atividade realizada na aula de Educação Física com 

bambolês, veio a ideia de valer-se desse brin-

quedo para mostrar como cooperar pode fazer a 

diferença. Assim, ficou clara a conexão entre 

cooperar e o surgimento de novas perspectivas de 

vida como um todo.

 A Escola Gonçalina Pinto Vilanova teve como 

temática central as mudanças climáticas e 

enfatizou a necessidade do cuidado ao meio 

ambiente através de uma aula apresentada ao 

público. Os alunos contaram, também, a gênese 

de formação da CERTAJA Energia, fundada em 

1969. Declaração de poemas, músicas e uma 

banda com instrumentos marciais trouxe o ritmo 

da reflexão importante de se agir com o futuro em 

frente aos olhos.

 Plantar aqui e agora as sementes do amanhã 

foi o fio condutor da Escola Liberato Salzano 

Vieira da Cunha em sua intervenção. A dança do 

pau de fita representou a união em uma 

simbologia poderosa, mostrando a importância 

de cada pessoa para que um objetivo seja 

alcançado. O crescimento da coletividade, ao 

invés do individualismo, foi destacado como um 

dos pilares fundamentais do cooperativismo.

 EMPENHO - Para o presidente da CERTAJA 

Energia, Renato Martins, as apresentações são 

motivo de orgulho e emoção pelo empenho e 

dedicação que demonstram. “Essas atividades nos 

mostram como os jovens estão 

refletindo e estão comprometidos 

com um mundo melhor”, frisou. Para 

o presidente da CERTAJA Desen-

volvimento, Pedro Maia, as parti-

cipações foram brilhantes: “Esse é 

um dos investimentos mais impor-

tantes da Cooperativa, pois visa a 

formação de cidadãos. E investir na 

educação para formar pessoas 

completas é acreditar no futuro do 

país. ”

        VALORIZAÇÃO DO SER - Criado 

em 1998 e reformatado em 2010, o 

objetivo do Sementes do Coopera-

tivismo é ampliar a educação coope-

rativista para além dos associados, 

visando preparar os futuros líderes e cooperados 

da CERTAJA a contribuírem com o desenvol-

vimento da Cooperativa. O projeto atende o 5° 

princípio do cooperativismo (Educação, Treina-

mento e Informação), que trata da Educação 

Cooperativa, manifestando o compromisso com a 

comunidade e é desenvolvido em escolas da área 

de atuação da Cooperativa. A valorização do ser, 

ao invés do ter, é um dos alicerces do Sementes. A 

organização do projeto está sob a responsabi-

lidade do Núcleo de Comunicação da CERTAJA e 

conta com a parceria e apoio do Sistema Ocergs/ 

Sescoop-RS.

Sementes do Cooperativismo

COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUÍ
CNPJ: 97.839.922/0001-29 - Insc. Estadual: 142/0011666
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Divulgado anualmente pela ANEEL 

desde 2000, o IASC avalia o desempenho 

prestado pelas empresas de distribuição 

de energia elétrica em suas áreas de 

atuação com o objetivo de estimular a 

melhoria contínua nos serviços. Em 2002, 

a Agência instituiu o Prêmio IASC para 

destacar as distribuidoras mais eficientes 

na percepção do consumidor. Na 

pesquisa, realizada no período de 4 de 

julho a 17 de setembro de 2016, foram 

entrevistados 24.926 consumidores 

residenciais das 101 distribuidoras, 

concessionárias e permissionárias de 

energia elétrica em todo o país. O 

prêmio recebido pela CERTAJA Energia 

reflete a percepção do cooperado sobre 

a qualidade dos serviços prestados pela 

Cooperativa, fruto do intenso trabalho 

de todos os colaboradores, que não 

medem esforços para prestar um 

atendimento de excelência ao quadro 

social.
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Mensagem da Administração Mensagem do Presidente

normalidade, superando até as expectativas. 

 Mas e o amanhã? E o futuro? Como tudo na 

vida, não colhemos só rosas. Muitas vezes, 

acabamos colhendo espinhos. O cenário para o 

ano de 2017, assim como já estava previsto para 

2016 e não aconteceu, aponta para algumas 

dificuldades a mais. Isso porque, alguns benefícios 

conquistados no passado começam a ser retira-

dos, caso do desconto que recebemos na compra 

da energia que distribuímos para nossos coope-

rados. De acordo com a legislação, já no ano de 

2015 deveríamos ter perdido 25% (vinte e cinco 

por cento) desse benefício e assim sucessiva-

mente, ano após ano, até que, ao final de quatro 

anos, deveremos estar pagando o preço de 

mercado pela energia que adquirimos. Acontece 

que, por mudança nas regras, isso não aconteceu 

no ano de 2016, sendo postergado para o ano de 

2017. E aí começam as dúvidas, os desafios. Nesse 

ínterim foi aprovada a Lei de nº 13.360/2016, cujo 

teor contempla as cooperativas de energia, lei 

essa ainda não regulamentada. O órgão regulador 

– ANEEL, que está com a responsabilidade de 

regulamentar tal legislação não definiu as regras, 

consequentemente não sabe quais critérios serão 

aplicados, se perderemos 50% (cinquenta por 

cento) de descontos - 25% (vinte e cinco por cen-

to) referente a 2016 e mais 25% (vinte e cinco por 

cento) referente a 2017 - ou somente 25% (vinte e 

cinco por cento). Isso nos angustia um pouco, pois 

o tempo passa rápido, ações precisam ser toma-

das e as regras ainda não estão claras.

 O que está claro é que a nossa energia (kWh) 

deverá sofrer um reajuste substancial nesse ano 

de 2017, primeiro para recuperar a inflação dos 

últimos dois anos (2015/2016), cujo percentual 

não foi repassado e isso monta em torno de 17% 

(dezessete por cento) e em segundo, para 

compensar esse aumento no preço de compra da 

energia, que ainda não está definido. Precisamos 

estar preparados. Internamente, diria que esta-

mos preparados. Estrutura enxuta, racionalização 

de processos, ganho em produtividade e assim 

por diante. Esse tem sido nosso lema. Haveremos 

de vencer mais esse desafio. Se não pudermos ser 

o melhor no preço, precisamos, obrigatoria-

mente, ser os melhores no atendimento. Nossa 

luta continua. Nossas lideranças estão moni-

torando de cima o andamento desse processo, 

procurando resgatar os direitos de um sistema 

que tantos benefícios trouxe para nosso país ao 

longo de mais de cinquenta anos. Isso é um 

pouquinho do nosso dia a dia. 

 Nas peças que compõem nosso relatório, vão 

agregadas uma série de outras informações que 

merecem ser analisadas e acompanhadas. Apre-

sentamos também o nosso Balanço Patrimonial e 

o Demonstrativo de Resultados, onde são 

demonstradas toda a movimentação econômica e 

financeira de nossa Cooperativa. Finalizando 

nossa mensagem, queremos destacar o alto grau 

de comprometimento de nossos conselhos e de 

nossos colaboradores. Os objetivos alcançados e 

os desafios superados são frutos do compro-

metimento desse grupo de apoiadores. A eles 

nosso reconhecimento. Aos nossos fornecedores, 

instituições financeiras, órgãos públicos e demais 

entidades de classe com as quais nos relacio-

namos, também vai o nosso agradecimento. 

 Um agradecimento todo especial aos nossos 

cooperados, razão de ser da Cooperativa e para 

quem todas nossas ações estão voltadas. 

Reiterando, precisamos cumprir nossa missão: 

“Fornecer energia confiável, de forma susten-

tável, valorizando o relacionamento e a melho-

ria da qualidade de vida do cooperado”.

 Nossos cumprimentos a todos os cooperados 

e cooperadas. Encerrado mais um ano, o de 

número 47 de nossa história e atendendo ao que 

determina a legislação, compilamos em forma de 

relatório os fatos mais relevantes ocorridos no 

exercício de 2016 e estamos levando à apreciação 

e avaliação de nosso quadro social, das institui-

ções financeiras com as quais nos relacionamos, 

aos órgãos que nos fiscalizam, às entidades de 

classe, bem como à sociedade como um todo.

 O exercício de 2016, assim como já ocorreu em 

2015, precisa ser analisado e avaliado sob dois 

aspectos. Isso porque, pelas características de 

nossa Cooperativa, classificada e reconhecida 

como uma prestadora de serviços públicos, preci-

sa cumprir com todo um regramento emanado 

pelo poder concedente e que, por vezes, em 

virtude de toda a instabilidade política que afeta 

nosso país no momento, acaba por nos trazer 

alguns embaraços. Diante desse quadro, nosso 

trabalho interno está a nos exigir um esforço 

redobrado no sentido de ver superadas todas 

essas dificuldades, todas essas incertezas. É o 

mesmo que navegar em um mar revolto. Mas, 

como tenho afirmado em outras oportunidades, a 

CERTAJA Energia está preparada e estruturada 

para navegar nesse mar. 

 Temos hoje um sistema elétrico que atende 

plenamente às necessidades de nosso quadro 

social e um grupo de colaboradores que, apesar 

de reduzido, está muito bem preparado e 

comprometido com os nossos princípios e com a 

nossa missão. Fruto disso foi o reconhecimento 

manifestado pelos nossos cooperados e que nos 

deu o “título” de permissionária que mais cresceu 

no índice de satisfação junto aos usuários de 

energia, a nível de Brasil, registrando um cresci-

mento de 2015 para 2016 de 35,64%. Isso nos 

rendeu um troféu e uma placa de reconheci-

mento, oferecidos pela ANEEL. Esse troféu com 

certeza vai servir de combustível para buscarmos, 

cada vez mais, a excelência na prestação dos 

nossos serviços. 

 Nosso trabalho está alicerçado em um plane-

jamento estratégico que norteia todas as nossas 

ações. Os conselheiros, tanto administrativo 

como fiscal têm trabalhado de forma intensa e 

alinhada a este planejamento. Isso tem sido um 

ponto muito positivo pela sinergia gerada com 

esse alinhamento. 

 Vale destacar que concluímos nesse ano a 

implantação da telemedição em nossos cem (100) 

maiores consumidores e atingimos aproxima-

damente 20% (vinte por cento) de nosso quadro 

social com a emissão da conta de luz instantânea 

(faz a leitura e já emite a conta na hora). Damos 

início na reestruturação e complemento de redes, 

visando a interligação de nosso sistema com o 

objetivo de que, na eventual falta de energia em 

algum alimentador, o suprimento possa ser feito 

de outro alimentador. Isso irá reduzir, em muito, 

as eventuais faltas de energia. São investimentos 

que visam a satisfação de nosso cooperado. 

 Falando em investimentos, durante o exercício 

de 2016 investimos aproximadamente 7 milhões 

em infraestrutura e amortizamos o equivalente a 

5 milhões de empréstimos tomados no passado. 

Esse montante de 12 milhões usados para 

investimentos e amortização de dívidas foram 

gerados pelo nosso próprio negócio. Isso que o 

preço do nosso kWh está congelado desde abril de 

2015. Enfim, o ano de 2016 transcorreu dentro da 

Mensagem do Presidente

Senhoras e senhores cooperados.
Apresentamos a seguir Relatório da Administração, através do qual divulgamos as principais 
atividades desenvolvidas no exercício de 2016 e apresentamos as demonstrações contábeis 
elaboradas de acordo com a legislação societária e com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. 
Esclarecemos que em atendimento à Resolução ANEEL n° 605/2014 elaboramos também as 
demonstrações conforme conceitos definidos para fins da contabilidade regulatória, que serão 
divulgadas no site da Permissionária, oportunamente.

Renato Pereira Martins
Presidente da CERTAJA ENERGIA

COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUÍ
CNPJ: 97.839.922/0001-29 - Insc. Estadual: 142/0011666
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Relatório da Administração Relatório da Administração

 2. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

 Assembleia Geral dos Cooperados – É o 

órgão supremo da Cooperativa, dentro dos 

limites da lei e do estatuto, e tem a prerrogativa 

de tomar todas e quaisquer decisões, sendo que 

estas vinculam e obrigam a todos os cooperados, 

mesmo que discordantes ou ausentes.

 A Assembleia Geral Ordinária se realiza 

anualmente, mediante convocação do presidente 

e delibera obrigatoriamente sobre os seguintes 

assuntos:

  a) prestação de contas da Administração, que 

envolve o Relatório da Diretoria, Demonstrações 

Contábeis, parecer do Conselho Fiscal e parecer 

dos Auditores Independentes;

  b) destinação das sobras apuradas ou rateio 

das perdas;

  c) eleição dos componentes dos conselhos de 

Administração e Fiscal;

  d) fixação da remuneração do presidente, vice-

presidente, secretário e conselheiros;

  e) outros assuntos mediante interesse da 

sociedade, com exceção daqueles previstos para 

serem tratados em assembleias extraordinárias.

 As Assembleias Gerais Extraordinárias são 

os fóruns exclusivos para tratar de assuntos 

referentes à:

 a) reforma do Estatuto;

  b) fusão, incorporação, desmembramento ou 

transformação societária;

  c) mudança de objetivos da sociedade;

  d) dissolução voluntária da sociedade e 

nomeação dos liquidantes;

  e) contas dos liquidantes.

 Conselho de Administração – composto por 

quinze associados, eleitos em Assembleia Geral 

Ordinária, dentre os quais é eleito o presidente, o 

vice-presidente e o secretário. Dos demais conse-

lheiros, nove são efetivos e três são suplentes. No 

exercício de 2016 esteve reunido em treze 

oportunidades.

 Conselho Fiscal –  tem como principal objetivo 

a fiscalização dos atos da administração.  Forma-

do por três associados efetivos e três suplentes, 

em 2016 realizou doze reuniões e um trabalho de 

fiscalização nos diversos setores da Cooperativa.

 Auditores Independentes – a Cooperativa 

contrata serviços de auditores independentes, 

que são responsáveis pela realização de exames, 

conduzidos conforme normas de auditoria aplicá-

veis no Brasil, dos quais resultam em Relatório de 

Opinião dos Auditores Independentes, que 

contempla todas as questões relevantes relativas 

à posição econômica, patrimonial e financeira da 

Cooperativa.

 

 3. PLANEJAMENTO EMPRESARIAL

 O planejamento estratégico da CERTAJA 

Energia foi revisado em 2015, através de amplo 

estudo do ambiente competitivo, da filosofia 

empresarial e atribuição de objetivos estratégicos 

alinhados com a Missão Organizacional. 

 A definição dos objetivos estratégicos foi 

realizada pelo Conselho de Administração, 

Direção, Gerentes, Gestores e colaboradores 

experientes/relevantes ao processo. Planos de 

ações foram vinculados aos objetivos estratégicos 

e, em 2016, vários já foram concluídos, iniciando, 

assim, o processo que se estenderá até o ano de 

2020. 

 Para organizar os diversos objetivos sob o 

prisma do cooperado, dos processos internos, 

financeiro e estrutural, foi utilizada a metodolo-

gia BSC (Balanced Scorecard). O mapa estratégico 

possibilitou à Cooperativa descrever, de uma 

 1. PERFIL

  A Cooperativa Regional de Energia Taquari 

Jacuí, na condição de Permissionária, exerce 

atividades relacionadas à distribuição de energia 

elétrica a seus consumidores, formados essencial-

mente por seus cooperados. A Permissionária 

distribui energia em 19 dos 497 municípios do 

estado do Rio Grande do Sul, incluindo-se aí, três 

sedes municipais.

COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUÍ
CNPJ: 97.839.922/0001-29 - Insc. Estadual: 142/0011666
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  Em 2016 foram beneficiados 8 jovens, que 

atuaram nas áreas de Recursos Humanos, Comu-

nicação, Qualidade, Contabilidade, Comercial 

Energia, entre outros. 

 Grupo Integração 

 Visando a valorização e integração dos 

colaboradores da CERTAJA, a Cooperativa conta 

com o Grupo Integração, que desenvolve uma 

série de ações, dentre as quais destacam-se a 

festa para os aniversariantes do trimestre, a 

distribuição de presentes nos dias dos pais e das 

mães, de kits para os bebês recém-nascidos e, em 

conjunto com uma comissão de colegas, a 

promoção do 1º Dia da Família e da Festa de Final 

de Ano.

 Projeto PIA (Projeto de Integração com 

Associado)

 Como o próprio nome indica, o PIA é um pro-

jeto voltado exclusivamente para a integração 

com o associado. Busca levar a direção da Coope-

rativa em contato direto com os cooperados, em 

suas localidades. Nas reuniões promovidas os 

participantes têm oportunidade de esclarecer 

dúvidas e ficar bem atualizados acerca dos 

assuntos da Cooperativa, tanto financeiros 

quanto técnicos. Existe desde 1999 e em 2016 

esteve presente em oito comunidades.

 Além de reuniões, o projeto PIA estabelece 

parcerias da CERTAJA Energia com os Sindicatos 

Rurais, Emater e Senar para proporcionar cursos 

gratuitamente para os cooperados, tais como 

“Eletricista Rural”, “Inclusão Digital” e “Aproveita-

mento Integral de Alimentos”, dentre outros.

 Projeto Sementes do Cooperativismo

 Atendendo ao quinto princípio do coopera-

tivismo – Educação, Treinamento e Informação – e 

em sintonia com a Filosofia da CERTAJA Energia, o 

maneira clara e visual, seus alvos e conexões. Para 

a CERTAJA Energia, a gestão participativa incide 

em um diferencial competitivo.

 A fim de que ocorresse um acompanhamento 

na evolução dos resultados das ações previstas, 

assim como nas eventuais correções que se 

fizessem necessárias, reuniões trimestrais foram 

realizadas ao longo do ano com todos os envol-

vidos. Os colaboradores participaram de work-

shops que objetivaram o alinhamento estraté-

gico, recebendo, assim, maior incentivo e capaci-

tação para o alcance de resultados coletivos ainda 

maiores.

 Com o intuito de estimular os colaboradores a 

buscar a melhoria contínua, o programa estra-

tégico de participação nos resultados – ProM120, 

foi revisado. As modificações tornaram o progra-

ma mais didático e com vínculo maior aos resul-

tados da empresa. 

 Concisamente, pode-se dizer que planeja-

mento estratégico se preocupa em manter as 

estratégias da CERTAJA Energia de maneira 

lógica e integrada de forma a transformar o 

esforço da equipe de colaboradores em resulta-

dos ainda maiores para todos.

 4.  GESTÃO DE PESSOAS E RECURSOS 

HUMANOS

 No que tange à gestão de pessoas, o compro-

misso assumido pela CERTAJA Energia está 

expresso em seu Planejamento Estratégico, e 

reflete uma filosofia de valorização e estímulo 

que permeia toda a Cooperativa: “Proporcionar 

um ambiente de desenvolvimento e crescimento, 

onde a cooperação e o entrosamento entre as 

pessoas possibilitem um trabalho mais criativo, 

produtivo e gratificante”. 

 O enfoque dessa filosofia encontra-se em polí-

ticas fundamentadas no mérito pessoal e em equi-

pes, que reconhecem os melhores desempenhos, 

incentivam o aprendizado contínuo e ampliam as 

oportunidades de carreira.

 Em atendimento a estas políticas e como 

forma de se manter a par da evolução nas áreas 

tecnológica, gerencial e técnica a Cooperativa 

ofereceu aos colaboradores oportunidades de 

desenvolvimento de suas habilidades e poten-

ciais, investindo o valor de R$ 349 mil na conces-

são de bolsas de graduação, mestrado, douto-

rado, cursos técnicos e participação em seminá-

rios.

 Para atender as necessidades de seus coope-

rados e clientes, a CERTAJA Energia encerrou 

2016 com um quadro formado por 146 colabora-

dores próprios, composto principalmente por 

gerentes, técnicos, analistas, auxiliares adminis-

trativos e engenheiros, bem como por trabalha-

dores responsáveis pela implementação e manu-

tenção de redes elétricas.

 5. AÇÕES SÓCIO-CULTURAIS

 Programa Aprendiz Cooperativo CERTAJA 

(em atendimento a Lei 10.097/00 e Decreto 

5.598/2005) 

 O Programa Aprendiz Cooperativo (SESCOOP/ 

RS) tem como objetivo, ensinar e preparar jovens 

na faixa etária dos 15 aos 24 anos para o início da 

carreira profissional. Com uma visão técnica, 

ética, cooperativa e cidadã, busca despertar o 

espírito de proatividade, incentivar o relaciona-

mento interpessoal, o exercício da liderança e do 

empreendedorismo, características essenciais na 

conquista de um primeiro emprego.

 Possui uma carga horária de mil horas (400 

horas teóricas e 600 horas práticas- estágio), onde 

o jovem pode aplicar seus conhecimentos adqui-

ridos em prol da Cooperativa.
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começaram a ser plantadas na área de camping, às 

margens do rio. Assim, a cada metro estéreo (cor-

respondente a 1 metro cúbico de lenha) manejado 

pela Cooperativa, dez mudas de vegetação similar 

foram plantadas.

 Limpeza do Rio Taquari

  No dia 16 de abril a CERTAJA esteve presente 

novamente em uma força tarefa para limpar as 

margens do Rio Taquari. A ação foi realizada por 

colaboradores da Cooperativa em parceria com 

outras instituições do município. 

 Cerca de meia tonelada de lixo foi recolhido, 

composto, principalmente, de garrafas pet, 

artigos plásticos, cadeiras, churrasqueira, pneus, 

grade de ventilador, secadora de roupas, lonas e 

outros dejetos. Com a iniciativa, toda a população 

de Taquari (cerca de 26 mil pessoas) foi benefi-

ciada.

 Na mesma ocasião foram extintos possíveis 

focos do mosquito da dengue (potes, lonas 

dobradas e pneus). Na data de realização do 

voluntariado, o rio estava acima do nível normal, o 

que dificultou o acesso às margens impossi-

bilitando uma maior efetividade na coleta do lixo. 

A ação faz parte da Semana Interna de Meio 

Ambiente da Cooperativa desde 2010, e em 2015 

foi incorporada ao Dia C – Dia de Cooperar, que 

tem como objetivo a responsabilidade social, 

colocando em prática os valores e princípios 

cooperativistas por meio de ações voluntárias. 

  7. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

  A cada ano o setor de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente – SESMA dispõe das atribuições rela-

tivas ao desenvolvimento de medidas técnicas de 

prevenção, com base nas normas regulamenta-

doras do Ministério do Trabalho e Emprego, que 

objetivam a prevenção relativa às doenças ocu-

pacionais e aos acidentes de trabalho. Algumas 

das medidas preventivas que se destacaram pelo 

período de 2016 foram as inspeções realizadas 

periodicamente pelo setor, treinamentos e a 

promoção dos “Diálogos Diários de Segurança”, 

quando os técnicos conversam com os colabo-

radores e destacam pontos importantes em 

relação à saúde e segurança do trabalho nas mais 

diversas áreas e atividades.

 Inspeções do SESMA

 Todas as equipes próprias e contratadas são 

Inspecionadas pelos Técnicos de Segurança do 

Setor de Segurança, Saúde e Meio Ambiente - 

SESMA e fiscais de rede em seus locais de traba-

lho. 

 Essas inspeções têm como objetivo detectar 

situações ou comportamentos de risco e a 

verificação do cumprimento dos procedimentos 

de segurança por parte dos trabalhadores, 

envolvendo, primeiramente, a análise preliminar 

de riscos (procedimento necessário para identi-

ficar os agentes nocivos de cada atividade). A 

partir disso, são definidas as medidas preventivas 

cabíveis, correspondentes à utilização dos 

equipamentos de proteção, tanto individuais 

quanto coletivos.

 Quando encontrada alguma irregularidade no 

projeto é desenvolvido nas escolas, com os filhos 

dos cooperados. Palestras sobre cooperativismo 

e atividades lúdicas visam aproximar os jovens da 

Cooperativa. Em 2016 aproximadamente 800 

jovens de treze escolas participaram das ativi-

dades.

 Jornal Certajano

 Publicação bimestral, com tiragem de 23.500 

exemplares, entregues gratuitamente nos domi-

cílios dos cooperados, tem como objetivo infor-

mar os principais fatos ocorridos na Cooperativa, 

divulgar os canais de atendimento e possibilitar 

uma maior aproximação e comunicação da 

CERTAJA com os seus cooperados. 

 

  6. AÇÕES AMBIENTAIS

 Responsabilidade Ambiental 

 A CERTAJA Energia desenvolve atividades 

voltadas à preservação do meio ambiente e ao 

aproveitamento consciente dos recursos natu-

rais. O compromisso ambiental da Cooperativa 

está presente em todas as etapas dos processos 

produtivos, em suas atividades administrativas e 

na relação com as empresas parceiras, clientes e 

sociedade.

 Em um ritmo constante e eficaz, a Cooperativa 

aprimorou o controle e o monitoramento com o 

compromisso ambiental por meio de ações como 

redução e destinação adequada dos resíduos 

gerados, coleta seletiva e reciclagem, dentre 

outras. Todas as ações visam a conscientização 

dos colaboradores e da comunidade para que as 

atitudes sustentáveis se transformem em hábitos 

permanentes.

 A consolidação dessa prática resultou no apri-

moramento e fortalecimento que estabeleceu um 

padrão para os funcionários, fornecedores e 

prestadores de serviço, além de garantir a 

conformidade legal e cumprir as determinações 

estabelecidas pelos Órgãos Ambientais.

 Dia Mundial do Meio Ambiente

 O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemo-

rado anualmente no dia 5 de junho. A criação 

desta data teve como objetivo principal a 

conscientização da população sobre os temas 

ambientais, principalmente aos que dizem 

respeito à preservação do mundo onde vivemos.

 Na VIII SIMA - “SEMANA INTERNA DO MEIO 

AMBIENTE”, - o Setor de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente proporcionou para cerca de 100 colabo-

radores a palestra intitulada “Utilizando o passa-

do para compreender o presente e o futuro do 

Planeta Terra: uma abordagem evolutiva da 

questão ambiental”. O evento contou com o apoio 

do Sescoop/RS, tendo como palestrante o Profes-

sor André Jasper, da Univates.

 Corredor Ecológico 

 No dia 27 de julho a CERTAJA Energia realizou 

o Projeto de Reposição Florestal, com o objetivo 

de mitigar o impacto causado no meio ambiente 

em razão de obras ou ações de melhorias nas re-

des elétricas. Sete colaboradores da Cooperativa 

e três da Prefeitura Municipal de Taquari traba-

lharam na atividade, quando 1.519 mudas nativas 
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programa destinado a despertar no colaborador a 

conscientização quanto à sua segurança, saúde, 

meio ambiente e qualidade de vida.

 Durante aproximadamente 10 minutos, antes 

do início da jornada de trabalho, conversas e 

instruções básicas de assuntos ligados à preven-

ção de acidentes são propositalmente organiza-

das na recepção funcional da Cooperativa.

 Como explicita em sua definição, o DDS é uma 

poderosa ferramenta para a prevenção de 

acidentes do trabalho, e traz diversos benefícios 

aos colaboradores e para a CERTAJA Energia, 

como a redução de acidentes do trabalho, a 

melhoria na produtividade e no ambiente, além 

do aumento do comprometimento de todos.

 Aquisição de Detectores de Tensão de BT

   Buscando a melhoria contínua dos processos e 

o máximo de segurança na execução dos serviços, 

a Cooperativa adquiriu detectores de tensão por 

contato para circuitos de BT (Baixa Tensão) para 

uso das equipes de atendimento de emergência. 

Estes equipamentos são utilizados para a verifi-

cação da ausência de tensão e são de fundamental 

importância para o processo de desenergização 

dos circuitos para manutenção, modificando o 

procedimento de trabalho e proporcionando mais 

praticidade e maior segurança para os profis-

sionais. Os equipamentos adquiridos são bastan-

te resistentes e extremamente confiáveis, já 

sendo utilizados na CERTAJA Energia para outros 

níveis de tensão.

 8. DESEMPENHO OPERACIONAL 

 Ligações de Consumidores

Em 2016 foram realizadas 1.094 novas ligações, 

das quais 834 foram para a classe residencial. A 

distribuição entre as classes de consumo é 

apresentada a seguir:

 Os dados referentes as ligações novas estão 

apresentados graficamente como segue:

 Consumo de Energia

 A distribuição de energia da Cooperativa no 

período de janeiro a dezembro de 2016 foi de 99 

GWh (96 GWh em 2015 e 99 GWh em 2014). Os 

segmentos do mercado que mais contribuíram 

para esse resultado foram o industrial, com 

1,76%, o comercial, com 3,51% e o rural, com 

3,46%. Na análise por ramos de atividade da classe 

industrial não se verifica crescimentos pontuais, 

mas de modo geral se verifica uma retomada do 

consumo de energia nos patamares ocorridos em 

anos anteriores, como em 2014, que foi maior do 

que em 2015. A classe comercial também está 

relacionada a retomada do consumo e a conexão 

de nova unidade consumidora no ramo de recicla-

processo, é gerado um plano de ação para 

correção do problema. É realizada a orientação 

dos trabalhadores de acordo com os padrões do 

SESMA, que são compatíveis com os padrões da 

FECOERGS (Federação das Cooperativas de 

Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do 

RS) e conforme exigido pelas normas de segu-

rança. 

 Durante o ano de 2016, foram realizadas 

aproximadamente 200 inspeções pela CERTAJA 

Energia nas equipes de Plantão e SSE (Serviços 

Elétricos).

 Para intensificar ainda mais este controle, a 

cada trimestre é desenvolvido um programa de 

inspeções em todos os equipamentos de prote-

ção individual, coletivos, ferramentais e dos 

veículos. Caso seja detectado algum fator 

comprometedor à segurança dos integrantes das 

equipes, imediatamente é solicitado à supervisão 

as devidas adequações.

 Treinamento Direção Defensiva/ Rastre-

amento e Telemetria de Veículos

 Em 2016 os Setores de Segurança e de Veícu-

los promoveram um treinamento sobre direção 

defensiva, rastreamento e telemetria de veículos 

para os mais de 100 colaboradores que são 

habilitados a dirigir a frota da Cooperativa. 

 A relação da Segurança do Trabalho e Direção 

Defensiva é muito forte. Uma complementa a 

outra, e, diante disto, o principal objetivo do 

evento foi chamar atenção para questões que 

todos enfrentam no dia a dia e também apresen-

tar normas que entraram em vigor recentemente.

 Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional 

 Anualmente, todos os trabalhadores realizam 

exames clínicos com o médico do trabalho. Com 

base na exposição diária aos riscos nos ambientes 

de trabalho, o PCMSO (Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional) constitui-se uma 

ferramenta valiosa para o monitoramento da saú-

de de todos os integrantes, além de possibilitar a 

melhoria contínua dos processos preventivos de 

proteção individual e coletiva dos colaboradores.   

 Ensaios Elétricos

 Conforme item 10.7.8 da NR10, (Norma Regu-

lamentadora 10 - NR 10, que trata da Segurança 

em instalações e serviços em eletricidade), os 

equipamentos, ferramentas e dispositivos isolan-

tes ou equipados com materiais isolantes, desti-

nados ao trabalho em alta e baixa tensão, devem 

ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de 

laboratório periódicos, obedecendo as especi-

ficações do fabricante e os procedimentos da 

empresa. Visando atender esta norma, a CERTAJA 

Energia realiza de seis em seis meses testes de 

rigidez dielétrica para certificação de regulari-

dade dos EPIs (Equipamentos de Proteção Indivi-

dual), EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva) 

e ferramentas quanto a sua integridade, objeti-

vando a segurança do trabalhador que os utiliza. 

 Diálogo diário de segurança

 O DDS – “Diálogo Diário de Segurança” é um 
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     Classe Nº ligações

     Residencial 834
                   

     Industrial 5                        
     Comercial 20                     
     Rural 220                   
     Outros 15

                     
     Total 1.094
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anterior, já que em 2015 o reajuste médio de 25% 

ocorreu a partir de 26 de abril de 2015, com a 

Resolução Homologatória ANEEL nº 1.884/15. 

Entre outros fatores que contribuíram, citamos o 

crescimento de mercado e o aumento de 

alíquotas de ICMS a partir de janeiro de 2016.  

Com efeito de decréscimo em 2016, se observa a 

variação das Bandeiras Tarifárias, que foram 

reduzidas em 42,80% em relação ao ano anterior.

 A relação entre a distribuição das receitas 

entre as classes e a receita total do ano de 2016 

não teve variações significativas em relação ao 

ano de 2015. A receita por classes referente ao 

ano de 2016 está apresentada em forma de 

gráfico, como segue:

 O número de Unidades Consumidoras apre-

sentou um crescimento de 2,08%, sendo que as 

mudanças estão concentradas em duas classes de 

consumo. Na classe residencial ocorreu maior 

acréscimo em números absolutos, 358 Unidades 

Consumidoras. Na classe rural foram acrescidas 

148.

 Tarifas

 No ano de 2015 a CERTAJA Energia passou por 

processo de Reajuste Tarifário, que foi concluído 

em abril do referido ano. Já em 2016, diante da 

Resolução Normativa ANEEL n° 704/16, foi apro-

vada a nova metodologia de revisão tarifária 

fundamentada no PRORET 8.4; por conseguinte, 

as tarifas foram prorrogadas até 29/05/2017 

através das Resoluções Homologatórias ANEEL n° 

2.060/16 e n° 2.155/16. De tal modo, continua vi-

gente a Resolução Homologatória 1.884/15, que 

aprovou as tarifas no processo de 2015.

 O gráfico acima, que apresenta a abertura da 

conta de energia da CERTAJA, está conforme 

resultados publicados pela ANEEL na Nota 

Técnica nº 101/2015-SGT/ANEEL, de 15 de abril de 

2015 – Processo n° 48500.005185/2014-48.

gem de plásticos. A classe rural, por sua vez, 

contribuiu com 1.375 MWh, cujo montante repre-

senta 54% do crescimento total de 2.525 MWh. A 

classe residencial se manteve nos mesmos pata-

mares do ano anterior, com decréscimo de 0,40%. 

O crescimento 7,35% da classe “outros” é eleva-

do, mas tem pouca representatividade no total de 

energia distribuída pela Cooperativa. Na classe 

“poder público” se verifica um aumento de consu-

mo no ramo de segurança, mais especificamente 

numa unidade penitenciária. Na classe serviço 

público a atividade predominante é o recalque de 

água para abastecimento de área urbana.

 O gráfico a seguir traz os percentuais do 

consumo por classe do ano de 2016.

 Programa de recuperação da receita / 

Fiscalização de unidades consumidoras

 Ações / fiscalização de unidades consu-

midoras 

 Para as atividades de fiscalização de Unidades 

Consumidoras, principal ferramenta para o 

combate às perdas não técnicas, a CERTAJA 

Energia no ano de 2016 contou com uma equipe 

própria, que além de outros serviços, realiza essa 

atividade. Neste ano foram realizadas 1.628 

vistorias, notificando àquelas que apresentaram 

irregularidades nas instalações de medição, bem 

como substituindo equipamentos de medição 

avariados. Ao todo, foram efetuadas 22 regula-

rizações e o resultado dessa atividade culminou 

na recuperação de aproximadamente 15.000 

kWh.

    A partir de projetos pilotos realizados em anos 

anteriores, em 2016 a CERTAJA Energia implan-

tou soluções de telemetria baseadas em plata-

forma de gestão da medição e monitoramento 

das grandezas a partir das remotas instaladas 

junto ao medidor, que se comunicam de forma 

bidirecional por canal GPRS. Essa tecnologia 

utilizada gera alarmes caso ocorra violação de 

compartimentos do sistema de medição com 

acesso restrito a CERTAJA Energia, bem como 

fornece relatórios para análises, tais como 

diagnósticos de irregularidades de consumo. 

Desse modo, foi otimizado o processo, já que as 

leituras mensais de 113 unidades consumidoras 

não são mais realizadas de forma presencial. 

Assim, a solução implantada possibilita a coleta de 

informações online já integradas ao sistema de 

faturamento. Com esta iniciativa os serviços de 

fiscalização de Unidades Consumidoras podem 

ser ampliados.

 Participação das classes de consumo na 

variação da receita

 A receita total da Permissionária, que inclui o 

ICMS, apresentou uma elevação de R$ 4,6 

milhões, o que corresponde a um percentual de 

12,17 % em relação a 2015. Embora tenha ocor-

rido a prorrogação das tarifas em 2016, conforme 

Resoluções Homologatórias ANEEL n° 2.060/16 e 

n° 2.155/16, se verifica um aumento de receita 

devido às tarifas aplicadas no primeiro quadri-

mestre de 2016 serem superiores às tarifas 

aplicadas no período correspondente do ano 
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 Pode-se perceber que os índices de DEC e FEC 

reduziram em relação ao ano anterior, onde a 

Duração Média passou de 55,73 para 43,24 (-22%) 

e a Frequência Média passou de 25,80 para 24,80  

(-4%).

 Esta redução significativa de DEC já é um refle-

xo do investimento feito pela CERTAJA Energia 

nas redes, reforçando e reestruturando-as de 

modo a permitir transferências de alimentação no 

momento de falhas maiores.

 Contudo, analisando as causas das interrup-

ções, verifica-se um aumento na contribuição das 

faltas decorrentes do suprimento, ou seja, dos 

fornecedores de energia para a Cooperativa. Uma 

falha na rede de suprimento ocasiona falta na 

rede da CERTAJA Energia, que, por sua vez, não 

tem possibilidade de agir efetivamente para o 

reestabelecimento.

 No gráfico a seguir observa-se a evolução da 

contribuição das falhas de suprimento nos 

indicadores DEC e FEC.

 Nota-se um acentuado crescimento neste 

último ano. No gráfico a seguir é demonstrada a 

contribuição absoluta das falhas de suprimento 

no ano de 2016 para o DEC e o FEC.

  A CERTAJA Energia iniciou em 2016 estudos 

para obter alternativas de suprimento mais 

confiáveis para os próximos anos.

 O Tempo Médio de Atendimento (TMA) 

compreende o tempo médio que uma equipe da 

CERTAJA Energia leva para atender uma 

comunicação de falha de fornecimento, como 

mencionado anteriormente. Em 2016 obteve-se 

um tempo médio de 130,84 minutos para um 

atendimento emergencial, que representa uma 

redução de 30% em relação ao ano anterior. O 

número de ocorrências emergenciais reduziu em 

10%, em razão dos investimentos realizados em 

capacitação, veículos e na manutenção das redes.

 Atendimento ao consumidor

 Para estar próxima do cooperado, a CERTAJA 

Energia disponibiliza diversos canais de relacio-

namento: na forma presencial (na matriz, em 

Taquari, ou em um dos seis postos de atendi-

mento), pelo telefone 08005416185, que é 

gratuito e disponível 24 horas, ou, ainda, por 

plataformas virtuais, - “Serviços Online” disponí-

veis no site da Cooperativa, dos e-mails corpo-

rativos como o certaja@certaja.com.br e 

comercialenergia@certaja.com.br, e também por 

SMS, através do envio de mensagens para o 

número 27800.

 Nos “Serviços Online”, entre as diversas 

consultas a informações e solicitação de serviços 

disponíveis, se destaca a impressão da segunda 

via da fatura de energia elétrica. O envio de 

faturas por e-mail é crescente e os cooperados 

manifestam satisfação com essa alternativa, que 

também agrega valor por reduzir os custos do 

processo. Já entre as mensagens enviadas para o 

27800, se verifica um predomínio da comunicação 

da falta de energia frente às consultas a código de 

barras e saldos de faturas. 

 A CERTAJA Energia mantém atualizado o 

cadastro de clientes e utiliza as plataformas de 

envio de mensagens via SMS para se relacionar 

com a comunidade. Em 2016 foram enviadas 

313.065 mensagens aos seus cooperados 

referentes a desligamentos programados e avisos 

sobre faltas de energia por emergência. Outras 

mensagens são enviadas aos cooperados, como o 

aviso de suspensão do fornecimento, porém essas 

têm pouca representatividade em termos 

quantitativos.

 Durante o ano de 2016, o número de 

atendimentos protocolados através dos canais de 

comunicação relacionados à emergência foi de 

31.854. Os atendimentos referentes aos serviços 

comerciais perfizeram aproximadamente 9.134 

ao mês, resultando em aproximadamente 109 mil 

no ano. No ano de 2016 foi protocolado um total 

de 141.471 atendimentos.

 Outra melhoria implantada em 2016 foi a 

emissão instantânea da fatura, que consiste da 

impressão da mesma no ato da leitura da conta de 

energia. Desse modo, os cooperados recebem as 

faturas na sua unidade consumidora e podem 

escolher a data e local para efetuar o pagamento. 

No final desse ano, essa modalidade abrangeu 

aproximadamente 4.500 leituras mensais.

 Qualidade do fornecimento

 As faltas de energia são acompanhadas 

através dos indicadores DEC e FEC, que são a Dura-

ção Equivalente por Consumidor e Frequência 

Equivalente por Consumidor. Estes índices 

demonstram, respectivamente, quanto tempo e 

quantas vezes, em média, cada cooperado ficou 

sem energia elétrica em um ano. Estes indica-

dores são enviados à ANEEL e são dois dos 

principais índices que medem a qualidade do 

fornecimento. Já o TMA exprime o tempo médio 

de atendimentos das equipes da CERTAJA 

Energia para atender um comunicado de falha, 

seja com falta de energia ou não.
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201620152014Finalidade das Mensagens

93.914Desligamento Programado             194.977           149.957

114.227Avisos Emergenciais            41.121             163.108

208.141Total            236.098           313.065

DEC - horasAno

FEC - 
TMA - minutosinterrupções

2016                               25

2015                               26

2014                               24

2013                               21

2012

43

56

50

35

66                               31

                               131

                               187

                               184

                               122

                               132

2014 2015 2016

Emergencial 45.189            35.806            31.854
            

Comercial 59.667            115.988          109.617          
Total 104.856          151.794          141.471          

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

12



Relatório da Administração Relatório da Administração

sistemas elétricos, treinamentos de atendimento 

presencial e telefônico, programa de desenvol-

vimento gerencial integrado e inovador, participa-

ção no Seminário Nacional de Distribuição de 

Energia Elétrica e no Fórum do Setor Elétrico, 

dentre outros.

 Destaca-se ainda a aproximação do Setor 

Técnico junto ao cooperado, onde foram reali-

zadas 8 reuniões em localidades distintas, 

demonstrando e divulgando as mudanças 

técnicas ocorridas no Regulamento de Instalações 

Consumidoras (RIC-BT). Também foram realizadas 

reuniões em localidades urbanizadas, onde foram 

feitos desligamentos sistemáticos para as obras 

de melhorias.

 9. DESEMPENHO ECONÔMICO E FINAN-

CEIRO 

 O Resultado de 2016 foi positivo em R$ 5 

milhões, R$ 3,6 milhões acima do verificado em 

2015. As operações que mais contribuíram para 

esta variação estão apresentadas a seguir.

 A diferença com valor absoluto mais expres-

sivo é verificada na Receita de Fornecimento de 

Energia Elétrica e de Disponibilização do Sistema 

de Transmissão, Conexão e Distribuição, que 

totalizou R$ 4,3 milhões positivos.  Deduzindo as 

variações de R$ 1,9 milhões, correspondente ao 

ICMS e esclarecida em parágrafo específico, e de 

R$ 881 mil referentes às bandeiras tarifárias, 

remanesce o montante relacionado estritamente 

ao Fornecimento de Energia e Disponibilização 

dos Sistemas, que foi de R$ 3,6 milhões. Este 

decorre principalmente dos montantes faturados 

nos primeiros quatro meses dos anos em análise, 

que em 2016 foram superiores a 2015, na ordem 

de R$ 3,5 milhões, e têm por origem o reajuste 

tarifário de abril de 2015, cujos efeitos se 

verificam no referido período de 2016 e não 

integram os valores de 2015.

 No grupo das Receitas, outro efeito que se 

destaca é o verificado nos Ativos e Passivos 

Financeiros Setoriais, que gerou uma variação 

negativa de R$ 2,2 milhões, que decorre do fato 

de que em 2015 houve o registro inicial destes 

componentes nas Demonstrações Societárias, ao 

passo que em 2016 houve somente registros de 

constituição e amortização destes.

 Os Encargos e Demais Despesas Setoriais, que 

compõe o grupo dos custos com Energia Compra-

da geraram uma receita de R$ 2,4 milhões, 

enquanto que no ano anterior não tiveram 

movimento.  Esta receita decorre da assinatura do 

3º Termo Aditivo ao Contrato de Permissão e que, 

conforme entendimento da ANEEL elimina a 

maior parte dos saldos existentes relativos aos 

ativos e passivos regulatórios, na data de sua 

assinatura.

 Outro componente com variação expressiva 

foi o ICMS, com aumento na ordem de R$ 1,9 

milhões.  Este resulta dos efeitos do reajuste 

tarifário na base de cálculo do imposto nos quatro 

primeiros meses do ano (25%), deduzido da 

redução verificada nas bandeiras e acrescido do 

aumento da alíquota deste, em aproximadamente 

20%, totalizando R$ 1,1 milhões.  Nos demais 

meses a diferença corresponde somente ao 

aumento da alíquota e totalizou R$ 843 mil.

 Os Custos Gerenciáveis excluídos os Custos de 

Construção totalizaram R$ 20,2 milhões e foram 

superiores a 2015, na ordem de R$ 2,1 milhões, 

que corresponde a 12% destes. O referido per-

centual está representado principalmente pelas 

despesas incorridas nos Serviços de Terceiros, 

referentes à instalação e retirada do transfor-

mador substituto, na Subestação CERTAJA 2, ao 

incremento dos serviços de desmatamento e aos 

gastos com a reforma da sede da Cooperativa.

 A variação de R$ 2,2 milhões na Receita de 

Construção é compensada por idêntica variação 

nos Custos de Construção, de forma que não 

interferem no Resultado do Exercício.

 Investimentos

 Em 2016 os investimentos da Cooperativa 

importaram em R$ 7 milhões, realizados prin-

cipalmente em melhorias e expansão de redes de 

distribuição que representaram 84,06% do valor 

investido.

 Níveis de Tensão

 Os níveis de tensão, ou a Voltagem, como é 

popularmente conhecida, é uma constante preo-

cupação da CERTAJA Energia, e investimentos são 

feitos com objetivo de garantir um fornecimento 

de qualidade.

 Desde 2011 a CERTAJA envia regularmente à 

ANEEL relatórios de medições de níveis de tensão, 

seja por reclamação de seus cooperados, seja por 

medições feitas em consumidores escolhidos 

aleatoriamente pela Agência Reguladora. Em 

2016, 42 unidades consumidoras sofreram com 

violação de níveis de tensão, onde a Cooperativa 

ressarciu estes cooperados em torno de R$ 5 mil 

pelo serviço inadequado. 

 Os investimentos específicos para melhorias 

de níveis de tensão perfizeram o total de R$ 63 

mil, constituindo-se, basicamente, de obras de 

troca de cabos em circuitos de baixa tensão, 

substituição de transformadores e divisão de 

circuitos.

 Investimentos e Ações

   IMPREVISTO - O ano de 2016 ficou marcado 

por um evento de grandes proporções no sistema 

elétrico da CERTAJA Energia, que foi a avaria do 

comutador automático do transformador da 

Subestação CERTAJA 2, em Taquari, que ocasio-

nou o desligamento geral da subestação. Esta 

falha, ocorrida em 21 de fevereiro, causou 

grandes transtornos operacionais, pois foi 

necessária a transferência das cargas para redes 

de outras localidades. Um novo transformador, 

cedido em comodato, numa operação de 

intercooperação, pela Companhia Estadual de 

Energia Elétrica – CEEE-D, foi energizado em 24 de 

março e o transformador original ficou em 

manutenção, sendo novamente colocado em 

operação no dia 31 de julho. Um grande processo 

de desmontagem, manutenção e ensaios foi 

executado, envolvendo as empresas Eman, 

Siemens, MR do Brasil, dentre outras, exigindo de 

diversas áreas da Cooperativa uma dedicação 

extra para que o fornecimento fosse normalizado 

o mais brevemente possível.

 Melhorias

 No decorrer do ano a CERTAJA Energia conti-

nuou investindo em obras de melhorias, com o 

objetivo de ampliar a capacidade de suas redes em 

permitir transferências de cargas, como a feita 

durante a avaria do transformador da subestação. 

Estas obras visam reforçar os condutores, de 

modo que se possa deixar o menor número de 

localidades sem energia quando de um evento na 

rede principal.  

 O montante de R$ 2 milhões foi investido em 

melhorias.

 Também foi trabalhado o incremento de pro-

teções do sistema elétrico, onde chaves fusíveis, 

lâminas desligadoras, chaves facas e repetidoras 

foram instaladas e remanejadas, de forma a deixar 

o sistema mais eficiente durante falhas na rede. 

Foi investido mais de R$ 26 mil nesta atividade.

  Atendimento

 Continuando a manutenção de uma frota 

confiável, em 2016 a Cooperativa substituiu uma 

viatura das Equipes de Atendimento. Foram 

adquiridos e implementados dois monitores no 

Centro de Operação, que ficam constantemente 

ilustrando a localização das Equipes de Aten-

dimento. Estes monitores são integrados ao 

sistema de gerenciamento da frota, garantindo 

uma rápida localização e um acompanhamento do 

deslocamento das equipes.

 Na qualificação do atendimento foram reali-

zados vários treinamentos de capacitação, onde 

pode-se destacar: curso de planejamento de 

sistemas de distribuição, curso de proteção de 

COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUÍ
CNPJ: 97.839.922/0001-29 - Insc. Estadual: 142/0011666

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

13



Relatório da Administração Relatório da Administração

 Captações de Recursos

 Para a execução dos investimentos previstos 

para o exercício, a Permissionária utilizou 100% 

recursos próprios. 

 Amortização da Dívida

 No ano de 2016 foram amortizados R$ 5,06 

milhões do saldo de empréstimos e financia-

mentos. 

 Valor Adicionado

 Em 2016, o valor adicionado líquido gerado 

como riqueza pela Permissionária foi de R$ 29,9 

milhões, representando 53,09 % da Receita Bruta, 

com a seguinte distribuição:

 Agradecimentos 

 Ao fecharmos nosso relatório social e antes de 

começarmos a analisar o desempenho socioe-

conômico e financeiro, precisamos deixar regis-

trado os nossos agradecimentos, em primeiro 

lugar ao quadro social que nos confiou essa 

missão de continuar na condução dos destinos 

dessa Cooperativa por mais um período. Na 

ordem precisamos render nossa gratidão aos 

Conselheiros de Administração e Fiscal, legítimos 

representantes do quadro social, que, no 

exercício de suas funções, têm se portado com 

muita retidão e alto grau de comprometimento no 

trato dos assuntos de interesses de nossa 

cooperativa. Aos nossos colaboradores que nos 

dão o suporte no dia a dia e fazem a máquina 

andar, nosso carinho e nosso reconhecimento. 

Também aos nossos fornecedores, órgãos 

públicos de todas as esferas e demais entidades 

que formam essa corrente positiva, transfor-

mando nossa “CERTAJA” em uma referência na 

região, nosso reconhecimento.

                                 
Renato Pereira Martins

Presidente da CERTAJA ENERGIA
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Desde 1969, a Cooperativa Regional de Energia 

Taquari Jacuí (CERTAJA Energia) distribui energia 

elétrica a associados e clientes. 

A energia elétrica é adquirida em alta tensão de 

duas companhias de distribuição, a AES Sul e a 

CEEE, através de subestações transformadoras, 

e redistribuída nos 19 municípios onde a 

cooperativa atua: 
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Satisfazer o cooperado/consumidor ao fornecer 
energia elétrica dentro dos padrões técnicos e 

de segurança do setor elétrico, buscando:

POLÍTICA DA QUALIDADE 
DA CERTAJA ENERGIA

Investimento em tecnologia, 
aperfeiçoamento contínuo dos

colaboradores e melhoria 
contínua de nosso Sistema 
de Gestão da Qualidade.

Sustentabilidade econômica 
seguindo os princípios 
cooperativistas e com 

responsabilidade 
socioambiental. 

Cumprimento do contrato 
de permissão, requisitos

 regulamentares da ANEEL 
e diretrizes estatutárias 

da cooperativa. 

Confiabilidade na coleta, 
geração e envio dos dados 

de indicadores de continuidade 
individuais e coletivos, serviços 

comerciais e reclamações 
a ANEEL. 

Eficiência no tratamento das 
reclamações dos cooperados/

consumidores e demais
partes interessadas. 



Centro Administrativo:

Rua Albino Pinto, 292 - Santo Antônio – Taquari-RS

Fone/Fax: (51) 3653.6600 

E-mail: certaja@certaja.com.br

Disque-Certaja: 0800 541 6185

Site: www.certaja.com.br

COOPERATIVA REGIONAL 
DE ENERGIA TAQUARI JACUÍ


