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“Ser reconhecido como agente de 

integração, desenvolvimento econômico 
e melhoria da qualidade de vida das 

comunidades onde atuamos.”

Sistema 69kVSistema 69kV



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

Cooperação: Valorizamos o trabalho em equipe com
responsabilidade e lealdade, procurando retribuir a
confiança que nos é dada pelo associado.

Comprometimento: Assumimos nossa parcela na
busca da Visão de Futuro da Empresa e no cumprimento
de nossa Missão, com persistência e criatividade.

Competência: Valorizamos os talentos que prezam pela
excelência de seu trabalho, demonstrando coerência,
seriedade de propósitos e realização pessoal.

Ética: Cumprimos os compromissos legais e institucionais,
respeitando nossos Valores e Princípios.

Segurança: Atuamos dentro das Normas Técnicas, 
primando pela segurança de nossos colaboradores, 
associados e clientes.

Valores e PrincípiosValores e PrincípiosValores e PrincípiosValores e Princípios

MissãoMissão
Fornecer energia de boa qualidade 
e custo baixo aos nossos associados
e clientes.

Visão de FuturoVisão de FuturoVisão de FuturoVisão de Futuro
Ser reconhecido como agente
de integração, desenvolvimento
econômico e melhoria da qualidade
de vida das comunidades onde atuamos.

Missão, Valores e Princípios e Visão de Futuro
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Da esquerda para a direita: 
Manoel Setembrino da Rocha (Bom Retiro do Sul), 
Leopoldo Espíndola Machado (Taquari), 
Jorge André Hister (General Câmara) e 
João Paula de Oliveira (Tabaí). 
Detalhe: José Januário Daudt - In Memorian
(Montenegro) e Marcelo Santos de Souza (Tabaí).

Conselho FiscalConselho Fiscal

Conselho de AdministraçãoConselho de Administração

Da esquerda para a direita: Wilmar Markus (Fazenda Vilanova), Celmar Burke (Sentinela do Sul), Gueno da Silva Giru (Sertão Santana), 
Luciano Brochier (Montenegro), Luis Fernando S. de Oliveira (Nova Santa Rita), Carlos Alberto Reinheimer (Capela de Santana), 
Silvio Luis da Rosa Lopes (Nova Santa Rita). Sentados: Gilberto Coutinho Cunha (Triunfo), Glade Omar Cezimbra dos Santos (Taquari), 
Renato Pereira Martins (Taquari), Silvio Júlio Fornari (Triunfo), Romeu Kortz (Vale Verde) e Orlando Luiz Essvein (Triunfo). Detalhe: 
Célio Carvalho da Silva (Passo do Sobrado) e Sérgio Hofstatter (Paverama).

Conselheiros



 Todas as frondosas árvores já foram sementes 

um dia. Dentro dessa mesma lógica, pensando em 

divulgar os princípios cooperativistas e expandir seu 

quadro social entre a juventude das comunidades que 

atende é que o Grupo CERTAJA edita anualmente o 

programa Sementes do Cooperativismo. Trata-se de 

at iv idades  que exerc itam a  cr iat iv idade,  os 

conhecimentos gerais e o espírito coletivo de jovens do 

ensino fundamental.

 No primeiro semestre de 2012 a programação 

do Sementes teve seu ponto alto em 27 de junho, na 

ACERTA, em Taquari. Nesse dia, mais de 250 jovens se 

reuniram para tomar parte de apresentações artísticas 

e culturais.

 A Escola Nossa Senhora da Saúde, de Passo do 

Sobrado, apresentou uma peça teatral contando a 

história de uma família que passou por dificuldades e 

achou a solução através da cooperação. A Escola Adélia 

Figueiredo, de Vale Verde, demonstrou a cooperação 

que existe dentro da própria comunidade escolar, 

encenando as oficinas de aprendizagem que oferece 

aos seus alunos, além da horta e dança.

 A Escola Padre Ely, de General Câmara, por meio 

de teatro, dança e música, trouxe ao palco certajano a 

história de uma família que realizou o sonho de 

conquistar a casa própria, mas que, após a conquista, foi 

destruída por um vendaval. Através da cooperação de 

todos os amigos e vizinhos, a residência foi recons-

truída. Já a Escola Manoel Alcides Cunha, de Rio Pardo, 

vencedora da disputa, mostrou como o planeta surgiu, 

bem como as formas de cooperação daí advindas. Para 

finalizar, todos os alunos cantaram o hino da Campanha 

da Fraternidade de 2011, com um claro apelo de 

preservação da natureza.

 Recepcionados com uma decoração especial na 

ACERTA, os estudantes ganharam kits com brindes 

alusivos ao projeto e guloseimas já na chegada. A 

empolgação e a expectativa eram visíveis, com muita 

conversa, alegria e um vai e vem para dar conta dos 

últimos preparativos para as apresentações. A 

atividade foi o ponto alto de uma etapa iniciada em 

março de 2012, com visitas às escolas, palestras sobre o 

cooperativismo e o lançamento de desafios culturais. 

As sementes do As sementes do 
cooperativismo cooperativismo 

e o cultivo de um e o cultivo de um 
mundo melhormundo melhor
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cooperativismo cooperativismo 

e o cultivo de um e o cultivo de um 
mundo melhormundo melhor
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Os quesitos avaliados pelo corpo de jurados foram a 

adequação ao tema proposto (cooperativismo), 

criatividade, clareza e originalidade.

 No segundo semestre de 2012 o desafio para os 

estudantes dessa etapa foi redigir editorias do jornal o 

Certajano de novembro, que circula entre os associados 

do Grupo. As editorias escolhidas chamam-se Vida 

Prática, Em comunidade, Agronotícias e Entrevista.        

Participaram 550 jovens das escolas Carlos Gomes, de 

Tabaí, Professora Gonçalina Pinto Vilanova, de 

Paverama, e Escola Pedro Pereira, de Taquari.  Como 

culminância da proposta, os jovens que tiveram suas 

matérias publicadas conheceram de perto como 

funciona a redação de um grande jornal. Assim, a 

CERTAJA proporcionou uma visita até o Grupo RBS, em 

Porto Alegre, para conhecer a Zero Hora, o Diário 

Gaúcho e a Rádio Gaúcha, além do parque gráfico onde 

são impressas as publicações. A visita aconteceu dia 20 

de novembro. Os alunos se mostraram surpresos com 

todo o processo de confecção dos jornais, pois não 

imaginavam que havia tantas etapas até a impressão.

 Criado em 2004 e reformatado em 2010, o 

objetivo do Projeto Sementes do Cooperativismo é 

consolidar a filosofia cooperativista entre os jovens, 

dando-lhes subsídios para pensar e construir um mundo 

mais justo e fraterno. É o resultado de uma experiência 

coletiva, que pretende reconstruir caminhos para 

colocar em prática os paradigmas cooperativistas, 

educacionais e filosóficos em sintonia com nossos 

associados, seus familiares e todos os integrantes da 

comunidade. O projeto atende o 5° princípio do 

cooperativismo (Educação, Treinamento 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 é responsabilidade 

da Gerência de Comunicação da CERTAJA, e o projeto 

conta com a parceria e apoio do Sistema Ocergs/ 

Sescoop-RS.
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Mensagem do Presidente

 São 43 anos de existência. São 43 anos de 

crescimento contínuo, sempre em busca da melhoria 

para nosso quadro social e usuários dos serviços 

prestados pela Cooperativa. Neste ritmo e nesta 

seqüência, onde os fatos precisam ficar registrados, 

preparamos este relatório, que contempla as principais 

atividades desenvolvidas no exercício de 2012. 

Disponibilizamos aqui estas informações para que 

nossos associados, fornecedores, instituições 

financeiras, órgãos públicos municipais, estaduais, 

federais e entidades de classe com as quais nos 

relacionamos, analisem e tirem suas 

conclusões. 

 Podemos afirmar, sem medo de 

errar, que a Cooperativa atingiu, ao longo 

de sua existência, um nível de maturidade 

invejável na região onde atua, tornando-se 

uma referência na prestação de serviços de 

distribuição de energia elétrica. Para che-

garmos aonde estamos e onde precisamos 

chegar, investimos permanentemente na 

qualificação de nosso quadro funcional e 

na infraestrutura de nosso sistema elétri-

co. Prova disto são os altos valores 

aplicados no sistema ao longo dos últimos anos, 

destacando-se aí a conclusão (e já em fase de teste) de 

uma rede de 69kv, com 43 km de extensão e duas 

subestações ao longo dela. Com estas ações estamos 

atingindo a nossa maturidade técnica, disponibilizando 

um sistema elétrico confiável e capaz de atender o 

franco desenvolvimento de nossas comunidades. Hoje, 

com certeza, podemos afirmar que temos um dos 

melhores quadros funcionais, bem como um dos 

melhores sistemas elétricos cooperativos de nosso 

Estado. Orgulhamos-nos disso. 

 Este é o presente de nossa Cooperativa. Para o 

amanhã, temos a consciência de que precisamos buscar 

permanentemente a melhoria contínua, ou seja,  

trabalhar com maior qualidade e maior produtividade. 

Falando em produtividade, precisamos lembrar que 

hoje, quem determina a receita da Cooperativa, é a 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, fixando o 

valor da tarifa (kWh) que devemos pagar pelos kWh 

consumidos mensalmente, bem como o valor da tarifa 

que devemos pagar pela energia adquirida de nossas 

fornecedoras, a AES Sul e a CEEE. Com esta receita 

estabelecida, deduzimos o valor que devemos pagar às 

nossas fornecedoras e com o saldo devemos fazer as 

m a n u t e n ç õ e s  e  o s  i nve s t i m e n to s 

necessários a fim de manter os padrões de 

qualidade mínimos que nosso associado 

merece. De 2008, quando firmamos o 

contrato de Permissionária, até o ano de 

2012, os parâmetros em termos de tarifas 

que nos foram estabelecidos atenderam 

plenamente nossas necessidades sem 

onerar o nosso associado. Isto é muito 

importante. Ao completarmos quatro anos 

como permissionários e obedecendo a 

legislação, deveríamos ter passado, já em 

abril de 2012, por revisão de nossa tarifa o 

que, provavelmente, vai modificar um 

pouco a situação. Isto não aconteceu até o presente 

momento por falta de definição de uma metodologia 

específica por parte do agente regulador – ANEEL. 

Propostas foram apresentadas e foram rechaçadas 

pelo sistema Cooperativo Brasileiro, em virtude de não 

atenderem às  necess idades  mínimas  para  a 

sobrevivência das Cooperativas. As tratativas e 

negociações continuam entre as representações das 

Cooperativas e os técnicos da ANEEL, visando uma 

solução conciliadora, que preserve os interesses de 

nossos associados consumidores, sem ferir a legislação 

do setor elétrico brasileiro. Fato positivo é que a ANEEL 

está sensível e aberta para o diálogo, acatando e 

 S e n h o r a s  e  s e n h o r e s  a s s o c i a d o s .                                                          .

 Apresentamos a seguir o Relatório da Administração, através do qual divulgamos as principais atividades desenvolvidas no exercício 

de 2012 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° 396/2010 elaboramos também as demonstrações conforme conceitos 

exigidos para fins da contabilidade regulatória, as quais serão divulgadas no site da permissionária, oportunamente.
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avaliando todas as nossas contribuições. Nossa 

expectativa é de que, em breve, tenhamos isto definido 

e, a partir daí, possamos traçar nossos próximos passos, 

visando sempre o melhor para nosso associado. A luta 

continua e o sistema, através de suas forças vivas, está 

atento na busca e na defesa dos interesses de nossas 

Cooperativas. Como instituição com atuação em 

âmbito regional ,  estamos juntos nesta luta, 

contribuindo para que este documento (metodologia) 

nos dê condições de continuidade, mantendo e 

melhorando os níveis de atuação no mercado de 

distribuição de energia.

 Outros fatos e outras ações aconteceram 

durante o exercício de 2012 e que procuramos, de 

maneira sucinta, compilar neste documento para que 

os Senhores possam analisar e avaliar ao longo de sua 

leitura.

 Finalizando, queremos externar nossos 

agradecimentos pelo apoio recebido de nosso quadro 

social, de nossos incansáveis conselheiros, de nossos 

colaboradores, fornecedores, instituições financeiras e 

demais entidades com as quais nos relacionamos. A 

todos, nosso reconhecimento e nossa gratidão. 

Sozinhos não somos ninguém. Juntos somos uma 

fortaleza.

Renato Pereira Martins
Presidente do Grupo CERTAJA
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Mensagem do Diretor Executivo

 Nos primeiros tempos de CERTAJA, no início da 

década de 1970, a grande preocupação da Cooperativa 

era de atingir o maior número possível de residências, 

criando um sistema elétrico grande o suficiente para se 

viabilizar economicamente. O interesse de quem 

pretendia se associar à Cooperativa era de ter a luz 

elétrica na sua propriedade, sem grandes preo-

cupações sobre a qualidade dessa energia. O que 

importava se faltava luz de vez em quando para quem 

nunca a teve? E se a luz ficava mais fraca em algumas 

horas do dia, que importância isso tinha naquela época? 

Muito pouca. Todo mundo se dava por muito feliz 

somente pelo fato de ter acesso à energia elétrica, 

mesmo que a sua qualidade não fosse lá essas coisas.

 Essa realidade foi mudando com o 

tempo. O aparecimento de aparelhos 

eletrônicos sofisticados, como compu-

tadores pessoais, o uso da energia como 

insumo nas atividades econômicas do meio 

rural, os novos hábitos contando com a 

presença da energia, e muitos outros 

fatores foram tornando o público cada vez 

mais exigente. Hoje não basta ter energia. É 

preciso que ela seja de boa qualidade, sem 

oscilações de voltagem e sem interrupções.

 Com as redes elétricas se expan-

dindo cada vez mais, ao mesmo tempo em 

que foram se tornando mais viáveis, pelo aumento da 

energia fornecida, foram também aparecendo os 

problemas técnicos. Como evitar as interrupções com 

tantas redes com postes de madeira espalhados pelos 

campos? Como garantir a qualidade lá no fim das redes 

em um sistema cujo nível de tensão não permitia o 

atendimento a lugares tão distantes?

 A busca de soluções para essas preocupações 

começaram já na década de 1980 com a criação de 

equipes destinadas exclusivamente à manutenção das 

redes existentes, e compra de equipamentos 

sofisticados para corrigir problemas de qualidade da 

energia. Mas foi a partir do final da década de 1990 que 

a CERTA JA conseguiu recursos para investir 

fortemente na adequação do seu sistema elétrico para 

uma nova realidade, em que as exigências dos 

consumidores são maiores. A começar pelos postes. 

Com fábrica própria de postes de concreto, fomos, ano 

a ano, substituindo os antigos postes de madeira que, 

por força do tempo, iam se deteriorando e, por isso, 

sendo causa frequente de desligamento das redes.

 Sofisticados equipamentos foram adquiridos, 

ou para reduzir a quantidade de desligamentos ou para 

melhorar a qualidade da energia fornecida. Mas 

nenhum desses equipamentos resolvia um problema 

que, com a expansão do sistema, piorava ano a ano: 

trata-se das chamadas perdas técnicas de 

energia, que é a energia perdida no 

caminho (redes elétricas) desde o ponto 

onde a CERTAJA adquire essa energia até 

o ponto de entrega na propriedade do 

associado. Nos últimos anos essa perda 

estava em torno de 14%, isto é, 14% da 

energia adquirida pela CERTAJA sim-

plesmente se perde nas redes, antes de 

poder ser utilizada. O mais grave é que com 

o crescimento do sistema, o problema 

tende a piorar.

 Esse problema das perdas somado à 

questão da qualidade a que nos referimos no início 

desse artigo, foi o que nos obrigou a sonhar com a 

implantação de um sistema de subestações e redes 

elétricas de 69 kV, muito mais apropriado para o atual 

atendimento do nosso mercado consumidor.  Há 15 

anos, quando começamos a pensar no assunto, essa 

hipótese não passava realmente de um sonho, pois os 

valores envolvidos para a realização disso eram e ainda 

são muito altos.

 Pois nesse ano de 2012, este sonho tornou-se 

realidade. A conclusão das obras de implantação desse 

sistema foi, sem dúvida, o grande acontecimento do 
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ano de 2012 para a CERTAJA Energia. Ainda em fase 

experimental, com a realização de testes, o sistema 

deverá estar em total operação ainda no primeiro 

trimestre de 2013, devendo trazer desde logo as 

melhorias técnicas esperadas, como redução, e em 

muitos casos, a eliminação das oscilações de voltagem, 

e redução significativa das perdas técnicas de energia.

 Com isso abrimos novas perspectivas para o 

futuro. Entre elas, e talvez a mais importante, a 

condição de atender o crescimento de carga que o 

desenvolvimento da nossa região exige. 

 Saudações cooperativistas!
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Mensagem do Gerente Financeiro

 Em termos financeiros, o fato mais importante a 

destacar no exercício de 2012 foi a postergação da data 

de revisão tarifária da CERTAJA Energia, ocorrida por 

determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, em vista não haverem sido aprovados até a 

data-base da mesma, maio de 2012, os regramentos 

aplicáveis ao processo. A CERTAJA Energia, através da 

INFRACOOP, tem participado ativamente das 

discussões que envolvem o tema, com vistas a propor 

ajustes e adequações às propostas da agência 

reguladora, de forma que tais regramentos propiciem a 

geração de recursos necessários para o desen-

volvimento da atividade de distribuição de energia 

elétrica com a qualidade e o preço esperados por 

nossos associados e consumidores.

 Cabe destacar que a ausência de 

definição em relação ao processo de 

revisão tarifária dificulta sobremaneira o 

planejamento econômico e financeiro da 

Cooperativa, pois a indefinição de aspectos 

como os descontos aplicáveis às tarifas de 

s u p r i m e n t o s ,  o s  n í v e i s  d e  c u s t o s 

operacionais que serão considerados 

eficientes, assim como a questão dos 

critérios a serem adotados para apurar o 

volume de recursos disponíveis para novos 

investimentos e pagamento da dívida, 

impedem que se elabore um planejamento 

adequado e com um nível confortável de segurança.

 Quanto aos números apurados nas demons-

trações relativas ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2012, temos a destacar o que segue.

 Em relação à Receita, a análise se deterá 

naquela decorrente do fornecimento e serviços, visto 

que a Receita de Construção, integrante do grupo, 

decorrer basicamente do nível de investimentos, sem 

relação direta com as atividades operacionais.

 A Receita de Fornecimento e Ser viços 

aumentou em R$ 3,8 milhões, que representam 12,51% 

daquela verificada no exercício anterior e decorre 

basicamente do crescimento natural do mercado, com 

aumento da participação das classes com tarifas mais 

elevadas, bem como a adoção integral das tarifas 

homologadas pela ANEEL.  

 A referida receita resultou da venda de 89.397 

Mwh, 6,4% a mais do que a energia vendida no ano 

anterior.  

 A Receita Líquida, desconsiderados os efeitos 

da Receita de Construção, acompanhou a evolução da 

Receita Bruta, tendo apresentado um aumento de 

12,93% em relação ao ano anterior.

 O Resultado Líquido do exercício foi de R$ 4,9 

milhões, ou seja, R$ 2,6 milhões acima do verificado no 

exercício anterior.

 Os componentes que mais contribuíram 

para a formação deste resultado foram o 

aumento da receita líquida, de R$ 2,9 

milhões, contraposto pelo aumento no 

custo com energia comprada para reven-

da, na ordem de R$ 233 mil. Destacamos 

ainda o aumento da despesa com a 

desativação de bens patrimoniais, em R$ 

873 mil, e a redução da despesa com 

amortização, em decorrência da alteração 

da vida útil dos ativos determinada pela 

ANEEL, através da Resolução Normativa nº 

474/2012, no valor de R$ 806 mil.

 A estrutura patrimonial da Cooperativa, 

representada pelos valores do ativo e passivo do 

Balanço Patrimonial apresentou um incremento de 6% 

que corresponde a R$ 4,7 milhões.

 No ativo os grupos de contas que apresentaram 

variações mais expressivas foram aqueles vinculados 

aos bens patrimoniais, a saber, Intangíveis e Ativo 

Financeiro Indenizável, cujos saldos tiveram um 

aumento de 7,5%, totalizando R$ 4,7 milhões.

 Os investimentos em 2012 foram na ordem de 

R$ 10 milhões, 48% inferiores aos havidos em 2011, que 
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traziam consigo os investimentos no sistema de 69 kV.

 A destinação das sobras do exercício, de R$ 4,9 

milhões, acrescidas das reversões decorrentes da 

realização das reservas, no montante de R$ 1,5 milhões, 

foram as principais responsáveis pelo aumento do saldo 

do Passivo. A parcela mais expressiva de tais reservas, 

R$ 1,3 milhões, corresponde à amortização dos bens 

reavaliados e a diferença, R$ 251 mil, se refere à 

realização do FATES – Fundo de Assistência Técnica, 

Educacional e Social.

 Ainda com relação ao passivo cabe destacar o 

aumento havido no saldo das contas relativas às 

Provisões para Contingências, na ordem de 24%, 

decorrente de ações judiciais que envolvem os valores 

do PIS e da COFINS.

 Sendo estes os fatos que entendemos 

importantes destacar, concluímos a mensagem 

saudando todas as pessoas e entidades vinculadas à 

CERTAJA Energia.
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 1. Perfil

 A Cooperativa Regional de Energia Taquari 
Jacuí, sucessora da Cooperativa Permissionária de 
Serviço Público de Energia e Desenvolvimento Rural 
Taquari-Jacuí Ltda, desenvolve atividades relacionadas 
à distribuição de energia elétrica aos seus consumi-
dores, formados principalmente por seus associados. 

Na realização destas atividades se utiliza do conhe-
cimento técnico, administrativo e gerencial, adquirido 
ao logo de mais de 40 anos de existência. A 
permissionária distribui energia em 19 dos 496 
municípios do estado do Rio Grande do Sul, sendo três 
sedes municipais.
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 2. Estrutura de governança 

 Assembleia Geral dos Associados – 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 obri-
gam a todos os associados, mesmo que discordantes ou 
ausentes.

 A Assembleia Geral Ordinária se realiza anual-
mente, 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 nome-
ação dos liquidantes;

 e) contas dos liquidantes.

 Conselho de Administração – composto por 15 
associados, eleitos em Assembleia Geral Ordinária, 
dentre os quais é eleito o presidente, o vice-presidente 
e o secretário. Dos demais conselheiros, nove são 
efetivos e três são suplentes. No exercício de 2012 
esteve reunido em nove oportunidades.

  Conselho Fiscal – Tem como principal objetivo a 
fiscalização dos atos da administração. Formado por 
três associados efetivos e três suplentes, em 2012 
realizou oito reuniões e três trabalhos 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 aplicáveis 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 

 A gestão participativa na condução da 
estratégia

 A gestão participativa consiste na definição de 
metas e objetivos com a colaboração dos funcionários. 
Para a CERTAJA, a gestão participativa incide em um 
diferencial competitivo. Uma vez que os colaboradores 
participam na tomada de decisões e no controle de sua 
execução, evidencia-se o compromisso deles com a 
empresa.

 A definição dos objetivos estratégicos é 
realizada pelo Conselho de Administração, pela 
Direção, pelos gestores do negócio e pelos setores de 
apoio administrativo (Contabilidade, Financeiro, 
Recursos Humanos, etc.). Após tal definição, os 
objetivos relacionados ao contexto interno e/ou 
externo do setor são elencados no mapa estratégico. 
São os mapas estratégicos que possibilitam à 
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Cooperativa descrever, de uma maneira clara, seus 
alvos e conexões. Isso se faz possível porque 
representam de modo visual os objetivos estratégicos 
de cada negócio da CERTAJA.

 A CERTAJA Energia adota o planejamento 
estratégico baseado no BSC – Balanced Scorecard para 
definir suas ações. Atualmente há 365 indicadores e 33 
planos de ações.

 O próximo passo, após os objetivos estratégicos 
terem sido traçados, é a atribuição dos planos de ações, 
indicadores e metas. As ações específicas são 
elaboradas com um ou mais objetivos dentro de metas 
a serem alcançadas e, para isso, há o envolvimento de 
uma equipe multissetorial com afinidade técnica sobre 
o tema a ser desenvolvido. Para que ocorra um 
acompanhamento na evolução do resultado das ações 
previstas, assim como nas eventuais correções que se 
façam necessárias ao longo do ano, indicadores e metas 
são adotados.

 O alinhamento estratégico é a fase seguinte na 
qual de posse do mapa estratégico, cada equipe, com 
todos os seus componentes, avalia quais iniciativas 
podem propor para colaborar com os alvos principais 
elencados no mapa. Para que os funcionários possam 
dar a contribuição necessária para o alcance de 
resultados coletivos maiores, todos os objetivos, 
indicadores e metas são alinhados com as equipes. Com 
o intuito de estimular os funcionários para a busca da 
melhoria contínua do desempenho da equipe, foi criado 
na cooperativa um programa estratégico de 
remuneração variável pelo alcance das metas dos 

indicadores traçados.

 Para que as iniciativas e os planos de ações 
estratégicos sejam desenvolvidos e para que as 
despesas operacionais e o programa estratégico de 
remuneração variável sejam custeados, os recursos 
financeiros são definidos em um orçamento anual. 
Nesse processo, cada unidade da cooperativa é 
responsável pela elaboração e acompanhamento de 
seus orçamentos, que são submetidos anualmente aos 
diretores e conselheiros para fins de aprovação.

 Concisamente, pode-se dizer que a gestão 
participativa preocupa-se em manter as estratégias da 
CERTAJA de maneira lógica e integrada de forma a 
transformar o esforço da equipe de colaboradores em 
resultados para todos.

 4. Gestão de pessoas e recursos humanos 

 No que tange à  gestão de pessoas ,  o 
compromisso assumido pela CERTAJA está expresso 
em seu Mapa Estratégico, o BSC, e reflete uma filosofia 
de valorização e estímulo que permeia toda a 
Cooperativa: “Proporcionar um ambiente de desen-
volvimento e crescimento, onde a cooperação e o 
entrosamento entre as pessoas possibilita um trabalho 
mais criativo, produtivo e gratificante”. 

 O enfoque dessa filosofia encontra-se em 
políticas fundamentadas no mérito pessoal e em 
equipes, que reconhecem os melhores desempenhos, 
incentivam o aprendizado contínuo e ampliam as 
oportunidades de carreira.

 Em atendimento a estas políticas, no ano de 
2012 a Cooperativa investiu o valor de R$ 251.844,54 na 
concessão de bolsas de educação e idiomas, cursos e 
seminários voltados à área técnico-operacional.

 Para atender as necessidades de seus asso-
ciados e clientes, a CERTAJA Energia encerrou 2012 
com um quadro formado por 166 colaboradores 
próprios, composto principalmente por gerentes, 
técnicos, analistas, auxiliares administrativos e enge-
nheiros, bem como por trabalhadores responsáveis 
pela implementação e manutenção de redes elétricas.

 

 5. Ações sócio-culturais 

 Programa Aprendiz Cooperativo CERTAJA 
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(em atendimento a Lei  10.097/00 e Decreto 
5.598/2005)

     O Programa Aprendiz Cooperativo/SESCOOP 
tem como objetivo ensinar e preparar jovens na faixa 
etária dos 15 aos 20 anos para o início da carreira 
profissional. Para tal oferece apoio teórico-prático, 
dentro de uma visão técnica, ética, cooperativa e 
cidadã, despertando nos atuantes jovens um espírito de 
proatividade, relacionamento interpessoal, liderança e 
empreendedorismo, características essenciais na 
conquista de um primeiro emprego.

 O aprendizado acontece durante um período de 
mil horas, sendo 500 horas-aulas teóricas e 500 horas 
práticas (estágio). Durante o estágio, o jovem tem a 
oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos 
nas aulas práticas em prol da Cooperativa.

  Em 2012, a CERTAJA contou com jovens 
estagiando nas áreas de Recursos Humanos, Marketing, 
Qualidade, Departamento Pessoal, entre outros. Cento 
e dez jovens já foram beneficiados com o Programa 
através da Cooperativa CERTAJA em parceria financeira 
com o SESCOOP/RS e prestação de serviços da 
COEDUCARS.

 Projeto PIA

 No ano de 1999 foi criado o Projeto de 
Integração com o Associado (PIA), a fim de integrar a 
Direção e equipe técnica da Cooperativa com seus 
associados e familiares. Desde então, regularmente são 
realizadas reuniões nas comunidades onde a CERTAJA 
atua. Nestes momentos, os associados têm a 
oportunidade de dialogar com a equipe da Cooperativa, 
realizar questionamentos, esclarecer dúvidas e expor 

suas necessidades locais.

 Visando o melhor atendimento aos associados, 
além destes encontros, a CERTAJA, em parceria com os 
S indicatos  Rura is  e  do  Ser v iço  Nac ional  de 
Aprendizagem Rural (SENAR), promove a realização de 
cursos técnicos, de acordo com as solicitações das 
comunidades. 

 Na grande maioria das comunidades onde atua, 
a CERTAJA possui um associado que também é repre-
sentante deste Projeto, eleito por sua comunidade.

 Projeto Sementes do Cooperativismo

 No ano de 2004 a CERTAJA iniciou o Projeto 
Sementes do Cooperativismo, um trabalho que vem 
sendo realizado com alunos do Ensino Fundamental e 
Médio das escolas onde a Cooperativa atua.
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 O objetivo deste Projeto é a divulgação do 
cooperativismo, sua prática e princípios. Semeando 
estas ideias para jovens e adolescentes, busca-se 
ampliar a educação cooperativa para além dos 
associados e funcionários, visando a preparação de 
futuros líderes da CERTAJA para contribuírem com o 
desenvolvimento da Cooperativa e de sua respectiva 
comunidade.

 Com o apoio do SESCOOP-RS, a Cooperativa 
promove palestras aos estudantes e lança desafios que 
envolvem apresentações artísticas (teatro, dança e 
música), além de produções de textos jornalísticos para 
o jornal “Certajano”, tendo sempre como tema principal 
o cooperativismo.

 No ano de 2012, a CERTAJA levou o Projeto a 13 
escolas,  onde trabalhou com 1.318 alunos e 
professores.

 Programa de Rádio CERTAJA Comunidade

 Com duração de cinco minutos, a Cooperativa se 
comunica através do rádio com seus 22 mil associados 
através do programa CERTAJA Comunidade. Este é 
veiculado em quatro rádios diferentes e dá notícias 
sobre a Cooperativa e de temas de interesse dos seus 
associados. 

 Jornal Certajano

 Publicação bimestral com uma tiragem de 6 mil 
exemplares, contendo 12 páginas, direcionado aos 
associados da Cooperativa. Sua linha editorial é 
formada por assuntos como agricultura, pecuária, 
energia elétrica e formas alternativas de geração, bem 
como outros temas que sejam de interesse do seu 
público leitor, composto em sua maioria por pessoas do 
meio rural. Na edição de novembro de 2012, contou 
com a participação de estudantes filhos de associados 
da Cooperativa para a produção textual de quatro 
editor ias :  “Em comunidade”,  “ Vida Prát ica” , 
“Entrevista” e “Agronotícias”.

 2012: Ano Internacional das Cooperativas 

 A Organiza-
ção das Nações Uni-
das (ONU) declarou 
2012 como o Ano 
Internacional das 
C o o p e r a t i v a s , 
d e s t a c a n d o  s u a 
contribuição para o 
desenvolv imento 
socioeconômico e 
reconhecendo seu 
trabalho para a redução da pobreza, geração de 
emprego e integração social.

 Em 26 de julho o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) aprovou o lançamento de uma moeda especial 
em comemoração ao  Ano Internac ional  das 
Cooperativas. Cunhada em prata, a moeda come-
morativa apresentou a logomarca oficial do Ano 
Internacional das Cooperativas e o slogan “Coopera-
tivas constroem um mundo melhor”.

 Em comemoração a essa data, as Cooperativas 
CERTAJA e SICREDI se uniram e trouxeram o Show de 
Paulinho Mixaria à comunidade taquariense no dia 
Internacional do Cooperativismo, 4 de julho. Na 
abertura do evento o presidente da CERTAJA, Renato 
Martins, e a gerente do SICREDI, Karla Becker, 
discursaram sobre a importância do reconhecimento da 
ONU. 

 Em homenagens às duas Cooperativas do 
município de Taquari, a Câmara de Vereadores 
promoveu um evento no Grêmio Recreativo Alvi Negro, 
no qual empresários e autoridades municipais 
estiveram presentes. Na ocasião, as Cooperativas 
CERTAJA e SICREDI apresentaram alguns dados 
relevantes de suas atividades e seu reflexo na economia 
regional.  Abordando de maneira diferente o 
Cooperativismo, o mágico frânces Eric Chartiot contou 
histórias e fez truques de mágica com o tema 
cooperação.

 O SESCOOP/RS também promoveu eventos 
relacionados ao Ano Internacional das Cooperativas. O 
ultimo deles foi realizado em 1° de dezembro, dedicado 
aos jovens cooperativistas. O Mundo Cooperativo 
Jovem aconteceu em Porto Alegre e reuniu cerca de 8 
mil pessoas no Gigantinho. Um microônibus partiu da 
CERTAJA com funcionários e jovens aprendizes.  
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 Programa de Eficiência Energética

 A CERTAJA iniciou no mês de junho de 2012 a 
substituição de lâmpadas, geladeiras e chuveiros em 
diversos domicílios de associados da Cooperativa. A 
medida cumpriu a determinação da lei nº 9.991, que 

exige que empresas 
concessionárias ou 
permissionárias de 
distribuição de ener-
gia elétrica apliquem 
um percentual da 
receita operacional 
líquida em Progra-
mas de Eficiência 
Energética (PEE), 
s e g u n d o  r e g u l a -
mentos da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

 Foram contemplados pelo Programa associados 
de baixa renda, com Número de Inscrição Social (NIS). 
No total, foram trocadas 100 geladeiras, 142 chuveiros 
e 3.800 lâmpadas. Todos os equipamentos novos foram 
subsidiados pela CERTAJA e possuíam o selo Procel 
Categoria A. Os aparelhos e lâmpadas recolhidos foram 
encaminhados para descarte.

 Além da substituição dos equipamentos, a 
CERTAJA promoveu doze palestras sobre esta temática 
para aproximadamente mil alunos de escolas do Ensino 
Fundamental e Médio da área de distribuição da 
Cooperativa.

 6. Ações ambientais 

 Nosso planeta está chegando num ponto cada 

vez mais crítico quanto ao aumento do consumo e 
exploração incontrolável dos recursos naturais, o que 
pode comprometer nosso futuro. Para reverter esta 
situação, precisamos pensar reflexivamente na 
educação ambiental, enfatizando a questão da 
sustentabilidade, de forma a envolver todos os setores 
da sociedade. Neste sentido, a CERTAJA, em 2012, 
desenvolveu diversas ações para colocar esta ideia em 
prática, tanto com seus colaboradores, quanto com a 
sociedade em geral.

 Conscientização Ambiental nas Escolas 

 

 A CERTAJA, através do Setor de Segurança, 
Saúde e Meio Ambiente – SESMA, desenvolveu dois 
ciclos de palestras em diversas escolas de Ensino 
Médio, Técnico e de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), contemplando aproximadamente 800 alunos e 
professores do município de Taquari. As palestras 
foram desenvolvidas durante a Semana do Meio 
Ambiente, falando sobre a importância da coleta 
seletiva e também na Semana da Água. Para isso, a 
CERTAJA contou com uma parceria com a Prefeitura 
Municipal de Taquari.

 Semana do Meio Ambiente 

 Entre os dias 11 e 13 de junho foi realizada na 
CERTAJA a V Semana Interna do Meio Ambiente (SIMA), 
com o objetivo de esclarecer aos colaboradores a 
importância da boa relação que devemos ter com o 
meio onde vivemos, para que as futuras gerações 
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possam usufruir dos bens naturais de nosso planeta.

 Foram abordados os temas “Manejo de Emba-
lagens Vazias de Agrotóxico da CERTAJA”, “Energias 
Renováveis: Um desafio para a sustentabilidade”, 
“Destinação correta de resíduos e coleta seletiva” e 
“Evolução biogeológica. A espécie humana e o 
ambiente e saúde”.

 Gestão de resíduos 

 Reduzir a geração de lixo (resíduos), reutilizar 
materiais e reciclar tudo o que for possível são hábitos 
que precisam se tornar corriqueiros para que a nova 
política de sustentabilidade tenha sucesso.

 Coleta seletiva 

 

 A CERTAJA Energia vem trabalhando na 
conscientização a respeito da importância da coleta 
seletiva e procura agir de forma a propiciar condições 
adequadas de armazenamento de resíduos. Para tal, a 
Cooperativa possui uma Central de Resíduos com 
capacidade de armazenamento de materiais como 
papel, plástico, PET, vidro, lâmpadas, pilhas, baterias, 
alumínio e equipamentos de informática. Em 2012, 6,5 
toneladas de resíduos secos foram destinados para 
parceiros em conformidade com a legislação ambiental.

 Supressão vegetal autorizada de arbóreas 
nativas

 O setor SESMA ministrou palestras sobre os 
procedimentos para atendimento às condicionantes do 
alvará único para podas e supressão de vegetação para 
todos os envolvidos no processo. O objetivo foi orientar 
que as intervenções em vegetação fossem executadas 
em conformidade com a legislação vigente.

 7. Segurança e saúde ocupacional  

 Segurança do Trabalho

 A fim de manter a saúde e segurança dos 
trabalhadores, a CERTAJA investe em treinamentos, 
métodos ou equipamentos, visando a melhoria 
contínua dos ambientes de trabalho.

 Capacitação Interna

 Seguindo os padrões e procedimentos de 
segurança, os técnicos de Segurança do Trabalho 
orientaram seus colaboradores e prestadores de 
serviços a executar atividades para prevenir acidentes 
do trabalho e preservar o meio ambiente com a 
definição de responsabilidades, avaliação contínua das 
atividades e processos, bem como disponibilização de 
recursos. Através de treinamentos específicos em 
atividades na Distribuição de energia elétrica, foram 
ministrados treinamentos aos profissionais que estão 
expostos a riscos de choque elétricos.

 Treinamento Sistema Oficial de Ensino - 
Eletricistas de distribuição

 Atendendo as normas do Ministério do Trabalho 
referentes à NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E 
SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, a cada dois anos se faz 
necessária a reciclagem de todos os eletricistas. Em 
2012, seguindo a norma, os colaboradores da CERTAJA 
envolvidos neste processo participaram de curso 
específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema 
Oficial de Ensino.
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 Linha Viva

 Os colaboradores da CERTAJA que atuam na 
Linha Viva receberam treinamento de reciclagem. Na 
ocasião foram abordados os procedimentos de 
segurança e utilização dos equipamentos de proteção 
individuais e coletivos, prioritários na prevenção de 
incidentes e acidentes do trabalho.

 

 8. Desempenho Operacional 

 Ligação de consumidores

 No ano de 2012 foram realizadas 853 ligações 
novas, distribuídas entre as diversas classes de 
consumidores, como segue:

 Graficamente, o número de ligações novas pode 
ser apresentado como segue:

 Consumo de energia 

 O consumo de energia elétrica na área de 
atuação da permissionária no ano de 2012 foi superior a 
89 mil MWh, o que representou um crescimento de 
6,40% em relação a 2011. A redução do consumo da 
classe industrial ocorreu principalmente devido à 
reclassificação de alguns clientes e também à redução 
de consumo de um cliente pontual do grupo A. O 
crescimento do consumo da classe comercial se deve 
principalmente à reclassificação de unidades 
consumidoras para fins de enquadramento a atividade 
definida na Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE).
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 Programa de recuperação da receita / 
Fiscalização de unidades consumidoras 

 Para as atividades de fiscalização de Unidades 
Consumidoras, principal ferramenta para o combate às 
perdas comerciais, a CERTAJA conta com duas equipes 
próprias dedicadas para essa atividade. Em 2012 essas 
equipes realizaram 2.203 inspeções, notificando 
aquelas que apresentaram irregularidades nas 
instalações de medição. Ao todo, foram efetuadas 197 
regularizações. Como resultado dessa atividade, houve 
recuperação de 334 mil kWh, e o correspondente 
ingresso de aproximadamente R$ 90 mil no caixa da 
Cooperativa.

 Participação das classes de consumo na 
variação da receita 

 A receita total, que inclui o ICMS, apresentou um 
aumento de R$ 2,6 milhões, o que corresponde a um 
percentual de 8,5% em relação a 2011. Este aumento 
decorreu basicamente do reajuste tarifário na classe 
Alta Tensão e também ao incremento de consumo 6,4%.

 As variações mais expressivas na receita, por 
classe, foram verificadas na classe comercial, tendo um 
acréscimo de 25,56%. O crescimento da receita está 
relacionado ao aumento de consumo de unidades 
existentes e também a ligação de novas, do Grupo Alta 
Tensão.

 Os dados do exercício 2011 contemplam outros 
valores além daqueles relativos ao faturamento da 
energia, os quais não foram considerados no exercício 
de 2012.

 O número de  Unidades  Consumidoras 
apresentou um crescimento de 1,6%. A maior variação 
ocorreu na classe industrial, que registrou um aumento 
de 7,25%. 

 

 Tarifas  

 Em 24 de abril de 2012 a Resolução Homo-
logatória 1285, Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL prorrogou a vigência das tarifas definida pela 
Resolução 1140 de 2012. 

 O gráfico a seguir, que apresenta a abertura da 
conta de energia da CERTAJA, está conforme fls. 13 e 
14 da Nota Técnica nº 082/2011-SRE/ANEEL, de 11 de 
abril de 2011 – Processo n° 48500.005694/2010-47.
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 Atendimento ao consumidor 

 Os consumidores podem contatar a Permis-
sionária através do telefone 0800, postos de 
atendimento, site e e-mail.

 Durante o ano, o número médio de atendi-
mentos protocolados através dos canais de comu-
nicação relacionados à emergência foi de 4.414. As 
solicitações de serviços comerciais perfizeram 
aproximadamente 6 mil ao mês, resultando em 
aproximadamente 75 mil atendimentos no ano.  

 Qualidade do fornecimento 

 Os principais indicadores da qualidade do 
fornecimento são o DEC (Durações Equivalentes de 
Interrupções por Consumidor), FEC (Frequência 
Equivalente de Interrupções por Consumidor) e TMA 
(Tempo Médio de Atendimento).  A evolução destes 
indicadores é registrada no quadro a seguir:

 Avisos via SMS

 Os avisos de desligamentos para atividades nas 
redes elétricas, bem como para outras comunicações de 
interesse dos associados se consolidaram em 2012 
representando uma importante ferramenta na relação 
com a comunidade. 

 Em 2012 foram enviadas 325.260 mensagens via 
SMS. Os avisos enviados foram referentes a desliga-
mentos programados, emergenciais e outros avisos.

 Implantação do Sistema 69kV

 O sistema de 69kV da CERTAJA, composto por 

um linha de transmissão de 44km, com origem na 
subestação Polo Petroquímico, de propriedade da 
CEEE-GT, e duas subestações 69/13,8kV de 10 e 15 
MVA, localizadas nos municípios de Triunfo e Taquari, 
respectivamente, foi energizado de forma definitiva 
para testes em 12/12/2012. O início da transferência de 
carga dos alimentadores atuais supridos pela AES Sul 
ocorreu em 14/01/2013, com previsão de se estender 
até a primeira quinzena de março de 2013.

 

 Reisolação do Alimentador da PCH Morrinhos

 Em 2012, através de um mutirão de 30 equipes 
envolvendo vários setores da CERTAJA Energia e 
equipes terceirizadas, realizou-se uma operação para 
trocar a isolação de 15 para 25 kV do alimentador ao 
qual será conectada a PCH Morrinhos. Esta reisolação 
abrangeu o trecho entre a Linha Capitão Garcia, Sertão 
Santana até o centro de Barão do Triunfo,  num total de 
98 km com a troca de tapes de 180  transformadores 
religáveis adquiridos para este fim. Desta forma, as 
localidades atendidas pela medição 05 da CERTAJA 
serão atendidas com uma tensão de fornecimento em 
23,1kV, o que representará um ganho de qualidade no 
que se refere a problemas causados por oscilação de 
tensão nas unidades consumidoras, bem com a redução 
das perdas no sistema de distribuição daquela região.      
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 Aplicações no Sistema de Distribuição

 Em 2012 foram aplicados no sistema de 
distribuição da CERTAJA os seguintes valores: 

 Os valores aplicados nas melhorias tiveram 
como principal fonte os recursos da Reserva Global de 
Reversão (RGR), administrada pela Eletrobrás, que 
promoveu o financiamento através do “Programa de 
Reforço e Melhoria de Redes de Distribuição”. A 
realização dessas obras e serviços objetivou:

 a) redução de perdas no sistema;

 b) redução dos riscos de corte no fornecimento 
de energia;

 c) aumento da qualidade da energia distribuída 
através da melhoria dos níveis de tensão;

 d) aumento da capacidade do sistema elétrico 
para viabilizar a expansão pelo acréscimo de novas 
cargas.

 Aquisição de software CYMTCC da Cooper 
Power Systems 

 Para aperfeiçoar a análise do sistema da 
CERTAJA, agora com a incorporação do sistema de 
69kV, foi adquirido o software CYMTCC da Cooper 
Power Systems, que irá permitir realizar estudos de 
proteção de redes de transmissão e distribuição de 
forma mais ágil e precisa, aumentando assim a 
confiabilidade do sistema como um todo.

 Realização de estudos de transferência de 
cargas

 Aproximadamente 65,5 % da carga atual da 
CERTAJA será transferida para as duas novas subes-
tações de 69kV no primeiro trimestre de 2013, o que 
exigiu uma  criteriosa análise técnica pelo setor de 
Engenharia para a conexão dos alimentadores da 

CERTAJA, atualmente supridos pela concessionária 
AES Sul, de modo a causar o mínimo possível de 
transtornos para  os associados da Cooperativa.

 Início do projeto de Pesquisa e Desen-
volvimento 

 Em 2012 teve início o projeto de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) sob o título “Projeção de 
parâmetros regulatórios da permissão em diferentes 
cenários visando à modicidade tarifária e a qualidade 
adequada no fornecimento de energia elétrica”. Este 
projeto visa determinar critérios para avaliação dos 
investimentos de modo que a Cooperativa tenha 
maiores ganhos de qualidade e menores impactos na 
tarifa para seus associados. Este projeto está sendo 
realizado em conjunto com mais sete cooperativas e 
executado pelas empresas SINAPSIS e FORÇA & LUZ 
ENGENHARIA, ambas de São Paulo. Este projeto será 
finalizado no final de 2013.

 Processo de RNT (Reclamações de Níveis de 
Tensão) 

 Em 2012, com o aprimoramento do processo 
referente à verificação e análise dos níveis de tensão 
nas unidades consumidoras reclamantes e com a 
continuação dos investimentos realizados nas redes do 
sistema de distribuição da CERTAJA, houve uma 
redução de 74,6% nas indenizações pagas. Um fator 
decisivo para esta melhoria foram os treinamentos 
internos de capacitação e reciclagem para atendimento 
em que foram envolvidos todos os operadores de COD, 
atendentes do Disque Energia, Projetistas de Rede e 
equipes de atendimento. 

 Ainda com relação aos níveis de tensão é 
importante destacar o indicador ICC (Índice de 
Unidades Consumidoras com Tensão Crítica), que é 
regulamentado pela ANEEL e indica o percentual de 
Unidades Consumidoras em que pelo menos um 
registro de medição está na faixa crítica em um 
universo de 1.008 amostras. Em 2011 este índice anual 
ficou em 67,65%. Em 2012 o índice foi reduzido para 
9,76%.

 Renovação da frota de veículos

 Dentro de um programa permanente de 
renovação da frota, a Cooperativa, no ano de 2012 
investiu aproximadamente R$ 300 mil na aquisição de 
seis novos veículos, sendo estes operacionais e de 
apoio. 
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Custos R$/mil

Manutenções 543

                                           

Manejo de vegetação 510
                                           

Atendimento de emergência 433
                                           

TOTAL 1.486
                                        

Inves�mentos:

Sistema de 69 KV 3.306                                        
Melhorias e expansão de redes 5.530

                                        
Outras imobilizações 563

                                           TOTAL 9.399

                                        





 

Demonstrativo do cálculo do EBITDA 2012 2011 %

Receita Operacional Líquida 25.098.152,04

   

22.224.784,87

   

12,93%

Custo do Serviço de Energia Elétrica (11.929.960,90)

 

(13.424.252,35)

 

-11,13%

Despesas Operacionais (6.882.618,73)

   

(5.498.073,97)

   

25,18%

     ( - ) Despesas com Vendas (126.323,33)

      

(402.202,62)

      

     ( - ) Despesas Gerais e Administrativas (4.979.602,05)

   

(4.299.248,82)

   

     ( - ) Outras Despesas Operacionais (2.126.018,72)

   

(1.202.223,10)

   

     ( + ) Outras Receitas Operacionais 349.325,37

        

405.600,57

        
Resultado da Atividade ou EBIT 6.285.572,41

     

3.302.458,55

     

90,33%

(+) Quotas de reintegração/amortização 2.686.572,99

     

3.467.306,54

     

-22,52%

EBIDTA 8.972.145,40
     

6.769.765,09
     

32,53%

Margem EBITDA 35,75% 30,46% 17,36%

Nota: Para fins de Demonstração do Calculo do EBITDA foram excluidos os valores da receitas e custos de construção. 

 9. Desempenho Econômico e Financeiro

 O desempenho econômico e financeiro da 
CERTAJA Energia em 2012 resultou significativamente 
melhor do que o de 2011, o que pode ser verificado 
pelas informações a seguir, as quais foram elaboradas 
desconsiderando as receitas e custos de construção, 
ambas no valor de R$ 10,4 milhões, de modo a refletir 
somente as bases que, no nosso entender, estão 
diretamente vinculadas ao desempenho operacional.

 O valor da Receita Operacional Líquida resultou 
em R$ 25,1 milhões; registrando um acréscimo de 
12,93% em relação à verificada no exercício anterior, 
que atingiu R$ 22,2 milhões.

 Os custos  e  despesas  operacionais  se 
mantiveram próximos do que foi apurado em 2011, 
totalizando R$ 18,8 milhões quando no ano anterior 
havia sido de R$ 18,9 milhões.  A redução das taxas 
anuais de depreciação, determinadas pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, através da 
Resolução Normativa nº 474/2012 e o aperfeiçoamento 
dos critérios para registro dos custos vinculados aos 
invest imentos ,  foram os  aspectos  que mais 
contribuíram para este comportamento.

 As despesas financeiras, líquidas das receitas 
financeiras, totalizaram R$ 1,4 milhões, enquanto que 
em 2011 haviam sido de R$ 1 milhão.  A diferença 
corresponde a um acréscimo de aproximadamente 
31%.

 O resultado das mutações mencionadas nos 

parágrafos anteriores foi um Lucro Líquido de R$ 4,9 
milhões, valor este 117,43% superior ao obtido no 
exercício anterior, que havia sido de R$ 2,25 milhões.

 O índice de Rentabilidade do Patrimônio 
Líquido do exercício foi de 9,49%. Em 2011 esse valor 
havia sido de 4,82%.

 O EBITDA ou LAJIDA, lucro antes dos juros, 
impostos e amortização foi de R$ 8,97 milhões, superior 
em 33% a 2011, que foi de R$ 6,77 milhões.

 A margem EBITDA em 2012 foi de 35,75%, ou 
seja, 17,36% superior a de 2011, que apontou 30,46%. 

 Investimentos

 Em 2012 os investimentos da Cooperativa 
importaram em R$ 9,4 milhões, 51,26% inferiores a 
2011.

 Captações de Recursos

 Para a execução dos investimentos previstos 
para o exercício, a Permissionária captou recursos de 
terceiros na ordem de R$ 2,9 milhões. Destes valores os 
mais expressivos foram aqueles captados junto ao 
Badesul – Caixa RS, destinados às obras para o sistema 
de 69 kV. 

 Valor adicionado

 Em 2012, o valor adicionado líquido gerado 
como riqueza pela Permissionária foi de R$ 21 milhões, 
representando 49,89% da Receita Bruta, com a 
seguinte distribuição (ver na página seguinte): 
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 Agradecimentos

 Nesse mundo cada vez mais globalizado, se não 
procurarmos nos ajudar e trabalharmos em grupo, em 
equipe, dificilmente atingiremos os objetivos 
desejados. E é por isso que aproveitamos esse canal 
para externar nossos agradecimentos e nosso 
reconhecimento ao nosso quadro social pelo apoio e 
confiança recebidos ao longo do exercício de 2012. 
Igualmente agradecemos aos nossos conselheiros, 
tanto do Conselho Administrativo, quando do Fiscal, 
que foram nossos parceiros fiéis e incansáveis na defesa 
de nossos ideais. Aos nossos colaboradores que nos dão 
o suporte no dia a dia fazendo a máquina andar na busca 
da concretização dos objetivos traçados, nossa 
gratidão.  Agradecemos,  também, aos nossos 
fornecedores, instituições financeiras, aos órgãos 
públicos federais, estaduais e municipais, e as demais 
entidades de classe com as quais nos relacionamos. É 
essa união de esforços, essa sinergia entre todos esses 
segmentos que fazem com que nossa Cooperativa se 
desenvolva. Nosso reconhecimento a todos.

 Taquari, 08 de março de 2013.
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Endereço: Rua Albino Pinto, 292
Santo Antônio – CEP 95860-000 – Taquari-RS

Fone/Fax: (51) 3653.6600 

E-mail: certaja@certaja.com.br

Disque-Certaja: 0800 541 6185

Site: www.certaja.com.br
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