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Fornecer energia confiável, de 
forma sustentável, valorizando 

o relacionamento e a melhoria da 
qualidade de vida do cooperado.
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Ser reconhecida por seus 

cooperados como referência de 
qualidade no fornecimento de 

energia e no atendimento prestado 
por seus colaboradores.
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comum convergem. A 

ideia de vida em equilí-

brio em seus diversos 

aspectos, a cooperação 

entre ser humano e 

ambiente perpassaram 

as ideias compartilha-

das.

 A Escola Municipal de 

Ensino Médio Almirante 

Barroso,  s i tuada na 

Coxilha Velha, Triunfo, 

iniciou sua apresentação 

c o m  u m a  m e t á f o r a 

naval, de um barco cujo 

comando precisa ser 

sempre muito firme e 

ponderado dentro das 

agitações dos mares da 

vida em busca de posicionamento responsável, 

autônomo e cooperativo. Um mapa do tesouro 

revelou aspectos sobre os princípios da coope-

ração, pensando sempre no todo, e nunca apenas 

no indivíduo. Nesse meio tempo, um barco 

literalmente atracou em frente ao palco, com o 

Almirante Francisco Manoel Barroso trazendo 

uma mensagem de paz e integração, se referindo 

à semente plantada pela CERTAJA com sua 

fundação e a cada dia regada por seus cooperados 

e funcionários. Até mesmo redes de energia 

surgiram empunhadas pelos estudantes, 

enquanto o símbolo clássico do cooperativismo 

era analisado.

 Também de mãos dadas os jovens da Escola 

Municipal Timótheo Junqueira dos Santos, de 

Taquari, entraram cantando uma canção sobre a 

CERTAJA. Através de uma releitura da consagrada 

história dos Saltimbancos, demonstraram a 

importância de cada um dos animais para retomar 

a Pousada Bom Barão: “todos juntos somos fortes, 

não há nada a temer”, cantavam entusiasmados. 

 Após muita expectativa e torcida, o primeiro 

lugar foi conquistado pela Escola Almirante Barro-

so, e em segundo lugar vieram as Escolas Adão 

Martini e Timótheo Junqueira. Uma comemo-

ração generalizada tomou conta da ACERTA, com 

música, chuva de balões e a energia transbor-

dante dos jovens, que dançaram, pularam e 

confraternizaram. Eleger a instituição vencedora 

 Um dia de desafios culturais entre três escolas, 

com o envolvimento de cerca de 210 alunos e seus 

professores em um clima de amizade e alegria. 

Assim foi o 30 de novembro de 2017 na ACERTA, 

em Taquari, na edição anual do projeto Sementes 

do Cooperativismo. Um ambiente especialmente 

decorado e kits de lanches fizeram parte da 

recepção preparada pelo Núcleo de Comunicação 

da CERTAJA.  O encontro é o ponto 

alto de uma etapa de visitas às três 

escolas escolhidas, palestras sobre 

o cooperativismo e o lançamento 

de desafios culturais. Os quesitos 

avaliados pelo corpo de jurados 

levaram em conta a adequação ao 

tema proposto (cooperativismo), 

criatividade, clareza e originali-

dade. 

 SHOW DE TALENTOS - De mãos 

dadas, os alunos da Escola Estadual 

de Ensino Fundamental Adão 

Martini, da Vendinha, Montenegro, 

entraram no ginásio de esportes da 

ACERTA levando um misto de 

emoção e expectativa no olhar. A 

temática escolhida discutiu a alimentação sau-

dável, ideia baseada em um projeto de susten-

tabilidade da escola, na qual os estudantes são 

motivados a plantar uma horta e cultivar seus 

próprios alimentos. Os princípios do coopera-

tivismo saíram da teoria para a prática na horta 

cuidada pelas turmas do 6º ao 9º ano através de 

uma integração democrática, cujos interesses em 

Sementes do Cooperativismo
Desafio cultural sobre cooperativismo mobiliza estudantes
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 O Sementes do Cooperativismo surgiu 

em 1998, e em 2010 foi reformulado 

para ampliar a educação cooperativista 

para além dos associados, além de 

preparar os futuros líderes e cooperados 

a contribuírem com o desenvolvimento 

das comunidades onde vivem. 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, que conta com a parceria e 

apoio do Sistema Ocergs/Sescoop-RS, 

grande entusiasta da iniciativa certajana. 

As sementes lançadas no solo fértil das 

mentes e corações jovens desabrocham 

a cada ano.
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foi tarefa árdua para a mesa de jurados, composta 

por diversas autoridades. O presidente da 

CERTAJA Energia, Renato Martins, revelou com 

visível gratidão e alegria a colocação das escolas, 

destacando que todas têm seus méritos e são 

vencedoras.

FLORESCIMENTO

Festa da CooperaçãoFesta da CooperaçãoFesta da Cooperação



com o objetivo de reduzir as eventuais faltas de 

energia para nosso cooperado, provocadas por 

interrupções por parte das supridoras. 

 Mantendo a média de anos anteriores, foram 

investidos nessas melhorias mais  de R$ 

6.000.000,00 (seis milhões de reais). Para o ano de 

2018, e de acordo com nosso planejamento, estão 

previstos mais investimentos sempre visando 

melhorar a qualidade da energia distribuída e a 

satisfação do nosso cooperado. 

 Também para 2018 está previsto, por parte do 

Governo Federal, uma reestruturação do setor 

elétrico brasileiro. O que vai ser feito e/ou 

aprovado é uma incógnita, precisamos estar 

atentos.

  Esta é uma pequena introdução e um pouco do 

nosso dia a dia. Na sequência da nossa “Prestação 

de Contas” vão agregadas muitas outras informa-

ções que merecem ser analisadas e acompa-

nhadas por você, cooperado. 

 Apresentamos, também, o Balanço Patri-

monial e o Demonstrativo de Resultados, onde 

demonstramos toda a movimentação econômica 

e financeira de nossa entidade. Importante 

destacar as sobras geradas no exercício, na ordem 

de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), cujo 

montante tem nos dado suporte para fazermos as 

melhorias no nosso sistema elétrico. 

 Considerando o cenário atual por que passa 

nosso país, julgo ser altamente satisfatório nosso 

desempenho no ano de 2017. E isso credito ao alto 

grau de comprometimento de nossos Conse-

lheiros, tanto Administrativo quanto Fiscal, bem 

como ao nosso corpo de colaboradores, cada um 

dentro de suas atribuições, que não têm medido 

esforços para que os objetivos sejam alcançados. 

A eles, nosso reconhecimento. Aos nossos 

fornecedores, instituições financeiras, órgãos 

públicos e demais entidades de classes com as 

quais nos relacionamos, nosso agradecimento.

 Aos nossos cooperados, razão de ser da 

Cooperativa, nosso agradecimento especial pelo 

apoio e pela confiança que nos tem depositado ao 

longo desses anos. A eles todo nosso carinho. 

Sozinhos, não somos nada. Precisamos unir 

nossos esforços, para com isso, cumprir com nossa 

Missão que é “Fornecer energia confiável, de 

forma sustentável, valorizando o relacionamento 

e a melhoria de vida do cooperado. ”

 Encerramos mais um exercício social de nossa 

Cooperativa. Como de praxe e para cumprir com a 

legislação, estamos trazendo para a apreciação 

dos senhores uma série de informações sobre os 

principais fatos ocorridos durante o exercício de 

2017, dentre elas a movimentação econômica e 

financeira. 

 Essas informações vão compiladas em um 

documento que chamamos de Prestação de 

Contas, e que foi objeto de análises, avaliações e 

críticas em nossa Assembleia Geral, realizada no 

dia 28 de março do corrente ano. 

 Depois de passar por este processo e a Assem-

bleia referendar o contido nesse documento, o 

mesmo vai ser disponibilizado a todos os nossos 

cooperados, fornecedores, instituições finan-

ceiras, órgãos públicos e demais entidades de 

classe com as quais nos relacionamos. De nossa 

parte, na condição de presidente e represen-

tando, junto com nossa Diretoria e Conselheiros, o 

quadro social da Cooperativa, nos sentimos 

honrados em poder chegar até os seus lares 

levando um pouco de informações daquilo que 

aconteceu na CERTAJA Energia durante o ano que 

passou.

 Como já prevíamos, quando da Prestação de 

Contas do exercício de 2016, a ANEEL- Agência 

Nacional de Energia Elétrica, em virtude de a Lei 

13.360/2016 ainda não estar regulamentada, 

procedeu a segunda revisão de nossas tarifas, 

retirando 50%( cinquenta por cento) dos descon-

tos que tínhamos na compra da energia que é 

repassada aos nossos cooperados. Isto, somado a 

inflação acumulada de 2015 e 2016 que ainda não 

havia sido repassada, resultou em um reajuste em 

nossa tarifa na ordem de 37%( trinta e sete por 

cento). Com a regulamentação da referida Lei, que 

só aconteceu em novembro de 2017, as coope-

rativas viram assegurado um benefício, em forma 

de subvenção do governo, que visa compensar a 

baixa densidade nos seus mercados e cujo valor 

varia de cooperativa para cooperativa. 

 No caso da CERTAJA, só vamos conhecer o 

montante dessa subvenção, quando da data de 

reajuste de nossas tarifas, que vai acontecer no 

final do mês de maio. Até lá, falamos apenas em 

projeções, mas diria que foi uma grande conquista 

do sistema ver assegurado em Lei o direito de 

receber uma compensação considerando o 

mercado onde atuamos. Mérito de nossas 

lideranças maiores que não mediram esforços 

para que isso acontecesse.

 Outro fato que merece registro, e de forma 

positiva, foi a Certificação da ISO 9001:2015, 

voltada para o sistema de gestão da qualidade 

aplicada à coleta de dados e apuração de 

indicadores de continuidade, bem como no 

atendimento comercial e tratamento das recla-

mações de nossos cooperados. Além disto, 

atingimos quase 100% (cem por cento) de nosso 

quadro social com a leitura e emissão instantânea 

da conta de energia, facilitando com isso o dia a 

dia de todos.

 Também, de acordo com nosso plano de 

investimentos, conseguimos executar as obras 

previstas, especialmente aquelas que dizem 

respeito à reestruturação e complementos de 

redes, visando a interligação de nosso sistema, 

Mensagem do Presidente

Senhoras e senhores cooperados.

Apresentamos a seguir o Relatório da Administração, através do qual divulgamos as principais 

atividades desenvolvidas no exercício de 2017 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
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 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 

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 suplen-

tes. No exercício de 2017 esteve reunido em 14 

oportunidades.

 Conselho Fiscal – tem como principal objetivo 

a fiscalização dos atos da administração. Formado 

por três associados efetivos e três suplentes, em 

2017 realizou 13 reuniões e dois 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 Indepen-

dentes, que contempla todas as questões 

relevantes relativas à posição econômica, patri-

monial 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 2017, vários já foram concluídos, iniciando, 

assim, o processo que se estenderá até o ano de 

2020.

 Para organizar os diversos objetivos sob 

prisma do cooperado, dos processos internos, 

 1. PERFIL

  A Cooperativa Regional de Energia Taquari 

Jacuí, na condição de Permissionária, exerce ativi-

dades 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
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Atendimento

Número de consumidores 26.170 24.796 5,54%

Número de empregados 144 146 -1,37%

Número de consumidores por empregado 182 170 7,06%

Número de municípios atendidos 19 19 0,00%

Número de agências 1 1 0,00%

Número de postos de atendimento 6 5 20,00%

Número de postos de arrecadação 20 27 -25,93%

Mercado

Área de permissão (km²) 4.067,51 4.067,51 0,00%

Demanda máxima (kW) 24.850 21.835 13,81%

Consumo rural médio (kWh) 3.774 3.680 2,55%

DEC (horas) 33 43 -23,26%

FEC (número de interrupções) 22 25 -12,00%

TMA (minutos) 156 131 19,08%

Operacionais

Linhas de distribuição (km) 3.914 3.905 0,23%

Capacidade instalada (MVA) 114,40 112,18 1,98%

Energia distribuída (MWh) 104.376 98.931 5,50%

Financeiros 

Receita operacional bruta (R$ mil) 62.008 46.831 32,41%

Receita operacional líquida (R$ mil) 45.002 32.273 39,44%

Margem operacional do serviço líquida ( % ) 18,54% 17,67% 4,92%

EBITDA ou LAJIDA (R$ mil) 12.365 9.462 30,68%

Lucro líquido (R$ mil) 8.006 5.016 59,61%

Bens Patrimoniais (R$ mil) 81.060 79.724 1,68%

Patrimônio Líquido (R$ mil) 71.232 63.219 12,67%

Rentabilidade do patrimônio líquido ( % ) 11,24% 7,93% 41,74%

Endividamento do patrimônio líquido ( % ) 153,66% 157,03% -2,15%

Nota: Para fins de Demonstração dos Cálculos Financeiros foram excluídos os valores das receitas e custos de construção.

2017 %

Assembleia março/2017Assembleia março/2017Assembleia março/2017



(400 horas teóricas e 600 horas práticas- estágio), 

onde o jovem pode aplicar seus conhecimentos 

adquiridos em prol da Cooperativa.

  Em 2017 foram beneficiados oito jovens, que 

atuaram nas áreas Financeira, Qualidade, 

Contabilidade, Comercial Energia, Projetos 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 e de kits para os bebês recém-nascidos, e, 

em conjunto com uma comissão de colegas, a 

promoção do 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 

projeto voltado exclusivamente para a inte-

gração. Busca levar a direção da Cooperativa em 

contato direto com os associados, em suas 

localidades. Nas reuniões promovidas os 

participantes têm oportunidade de esclarecer 

dúvidas e ficar atualizados acerca dos assuntos da 

Cooperativa, tanto financeiros quanto técnicos. 

Existe desde 1999 e em 2017 esteve presente em 

nove comunidades. 

 Cursos em parceria com SENAR e Sindicatos 

Rurais

 Comprometida em levar conhecimento aos 

seus cooperados e capacitá-los para novas 

oportunidades em suas rotinas, a CERTAJA 

realizou 16 cursos para comunidades que atende: 

Aproveitamento Integral dos Alimentos, Deriva-

dos do Leite, Eletricista Rural, Inclusão Digital, 

Panificação Caseira, Informática Básica, Corte e 

Costura, Plantas Medicinais, Produção de Embu-

tidos e Defumados, Bonecas de Pano, Patchwork e 

Processamento de Pescados.

 Projeto Sementes do Cooperativismo

 Atendendo ao quinto princípio do coopera-

tivismo – Educação, Treinamento e Informação – e 

em sintonia com a Filosofia da CERTAJA, o projeto 

é desenvolvido nas escolas, com os filhos dos 

associados. Palestras sobre cooperativismo e 

atividades lúdicas visam aproximar os jovens da 

financeiro e estrutural, foi utilizada a metodo-

logia BSC (Balanced Scorecard). O mapa estra-

tégico possibilitou à Cooperativa descrever, de 

uma 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 

envolvidos. Os colaboradores participaram de 

workshops que objetivaram o alinhamento 

estratégico, recebendo, assim, maior incentivo e 

capacitação 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 

programa mais didático e com vínculo maior aos 

resultados da empresa. 

 Concisamente, pode-se dizer que o 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 resul-

tados 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 possibilitam 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 desem-

penhos, 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$ 217 mil na con-

cessão de bolsas de graduação, cursos técnicos, 

cursos de atualização e participação em   s e m i n á -

rios.

 Para atender as necessidades de seus coope-

rados e clientes, a CERTAJA Energia encerrou 

2017 com um quadro formado por 144 colabora-

dores próprios, composto principalmente por 

gerentes, técnicos, analistas, auxiliares adminis-

trativos e engenheiros, bem como por trabalha-

dores responsáveis pela implementação e 

manutenção de redes elétricas.

 5. AÇÕES SÓCIO-CULTURAIS

 Programa Aprendiz Cooperativo CERTAJA 

(em atendimento a Lei 10.097/00 e Decreto 

5.598/2005). 

 O  P r o g r a m a  A p r e n d i z  C o o p e r a t i v o 

(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 

relacionamento interpessoal, o exercício da 

liderança e do empreendedorismo, caracte-

rísticas essenciais na conquista de um primeiro 

emprego. Possui uma carga horária de mil horas 
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comunidade, empresa e consigo mesmo.

 A atividade fez parte da programação da SIMA 

(Semana Interna de Meio Ambiente), iniciada em 

junho e promovida pelo SESMA, com o apoio do 

Sescoop/RS. 

 Limpeza do rio Taquari   

 No dia 1º de abril a CERTAJA se uniu mais uma 

vez em uma força tarefa para limpar as margens 

do Rio Taquari. A ação foi realizada em parceria 

com a Patrulha Ecológica Voluntária, com o apoio 

de João Rolim, Samuel e Sérgio com seus barcos, 

bem como o Restaurante Batata, com sua 

embarcação pelo clube Náutico de Taquari, Chico 

Florestal, MOTASA, Adroaldo da Barca e colabo-

radores da Cooperativa. 

 Cerca de meia tonelada de lixo, composto 

principalmente de garrafas PET, artigos plásticos, 

cadeiras, sofás, quadro de motos, vaso sanitário, 

entre outros, foi recolhido. 

 A ação fez parte da SIMA (Semana Interna de 

Meio Ambiente) desde 2010, e foi incorporada ao 

Dia C – Dia de Cooperar em 2015, que tem como 

objetivo a execução da responsabilidade social, 

colocando em prática os valores e princípios 

cooperativistas por meio de ações voluntárias. 

 Com esta iniciativa, toda a população de 

Taquari e arredores (cerca de 26 mil pessoas) foi 

beneficiada. 

 7. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPA-

CIONAL 

  A cada ano o setor de Segurança Saúde e Meio 

Ambiente – SESMA dispõe das atribuições 

relativas ao desenvolvimento de medidas técnicas 

de prevenção, com base nas normas regulamen-

tadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que 

objetivam a prevenção relativas às doenças 

ocupacionais e aos acidentes de trabalho. 

Algumas das medidas preventivas que se 

destacaram pelo período de 2017 foram as 

inspeções realizadas periodicamente pelo setor, 

treinamentos e a promoção dos Diálogos Diários 

de Segurança.

 Inspeções do SESMA

 Todas as equipes próprias e contratadas 

devem ser inspecionadas pelos Técnicos de 

Segurança do Setor de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente - SESMA e Fiscais de rede, em seus 

locais de trabalho. 

 As 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, que é um procedimento necessário para 

identificar os agentes nocivos de cada atividade. A 

partir delas, a definição de medidas preventivas 

cabíveis, correspondentes à utilização dos 

equipamentos de proteção, tanto individuais 

quanto coletivos.

 Quando encontrada alguma irregularidade no 

processo, é gerado um plano de ação para corrigir 

o problema, e principalmente, orientar os 

trabalhadores, de forma a manter os padrões do 

Cooperativa. Em 2017 aproximadamente 750 

jovens de onze escolas participaram do projeto.

 Jornal Certajano

 Publicação bimestral, com tiragem de 25.000 

exemplares, entregues gratuitamente nos 

domicílios dos cooperados, tem como objetivo 

informar os principais fatos ocorridos na 

Cooperativa, divulgar os canais de atendimento e 

possibilitar uma maior aproximação e comuni-

cação da CERTAJA com seu quadro social. 

Também é disponibilizado na versão on-line, no 

site e enviado por mailing aos cooperados que 

têm e-mail cadastrado.

 

  6. AÇÕES AMBIENTAIS

 Responsabilidade Ambiental 

 A CERTAJA, em suas ações, prima por assumir 

uma atitude de Responsabilidade Ambiental, 

entendido aqui como um processo contínuo e 

progressivo de envolvimento e desenvolvimento 

de competências cidadãs da empresa e pessoas. 

Todos envolvidos devem assumir responsabili-

dades sobre questões sociais e ambientais 

relacionadas aos públicos com os quais a Coopera-

tiva interage: colaboradores, cooperados, forne-

cedores, clientes, consumidores, mercado, 

concorrentes, poder público, imprensa, comuni-

dade e o próprio meio ambiente. 

  Distribuição de mudas nativas frutíferas

 A arborização tem um papel fundamental no 

restabelecimento da relação entre o homem e o 

meio natural, bem como na qualidade de vida de 

todos os seres vivos. As plantas frutíferas, 

especificamente, melhoram o visual, embelezam 

o espaço, exibem o seu verde intenso, folhagem, 

flores e frutos, e também proporcionam um 

microclima agradável e harmonioso. 

 Em 9 e 12 de junho, o SESMA distribuiu mudas 

nativas frutíferas para todos os colaboradores das 

Cooperativas Energia e Desenvolvimento, a fim 

de marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, 

celebrado em 5 de junho. Cerca de 280 mudas 

foram oferecidas, com o objetivo de despertar a 

consciência ambiental.

 Plantio de Mudas 

 Buscando motivar e incentivar os funcionários 

a se envolverem com o meio ambiente, após a 

distribuição de mudas os colaboradores foram 

convidados a enviar fotos enquanto as plantavam.  

No dia 11 de julho, juntamente com a palestra 

“Ética e Responsabilidade Ambiental”, três dos 

colaboradores participantes foram sorteados e 

agraciados com brindes como forma de motivação 

e reconhecimento pelo engajamento. 

   Palestra “Ética e  Responsabil idade 

Ambiental”

 Em 11 de julho foi realizada a palestra “Ética e 

Responsabilidade Ambiental”, ministrada por 

Mauro Cezar Rosa, da Coeducars, com o objetivo 

de promover a reflexão e compreensão da 

responsabilidade que cada indivíduo deve ter com 

o meio ambiente, seus colegas, familiares, 
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acabar com o fogo utilizando os meios de extinção

 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 

saúde 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, os equipa-

mentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou 

equipados com materiais isolantes, destinados ao 

trabalho em alta e baixa tensão devem ser 

submetidos a testes elétricos ou ensaios de 

laboratório periódicos, obedecendo-se as 

especificações do fabricante e os procedimentos 

da empresa. Visando atender a esta norma, a 

CERTAJA realizou testes de rigidez dielétrica para 

certificação de regularidade dos EPIs, EPCs e 

ferramentas quanto a sua integridade, com vistas 

à segurança do trabalhador que os utiliza. O 

trabalho é realizado a cada semestre.

 Aquisição das carretilhas tripla ação

 Visando a melhoria contínua dos processos e o 

máximo de segurança na execução dos serviços, 

no ano de 2017 foram compradas 20 carretilhas 

tripla ação. Este equipamento tem como 

finalidade auxiliar em um possível resgate e 

salvamento de colaboradores que executam 

trabalhos em nível elevado (altura) nas redes de 

distribuição, preservando a integridade física do 

socorrista e do acidentado.

 Diálogo Diário de Segurança

 O DDS – Diálogo Diário de Segurança tem o 

objetivo de despertar no colaborador a conscien-

tização sobre a segurança nas atividades diárias. 

Em um período de cinco a 15 minutos antes do 

início da jornada de trabalho, são realizadas 

discussões e instruções básicas de assuntos 

ligados à prevenção de acidentes. 

SESMA compat íve is  com os  padrões  da 

FECOERGS, e conforme exigido pelas normas de 

segurança. 

 As inspeções são registradas através de 

planilhas de observações de tarefas específicas 

para tal. As possíveis irregularidades que são 

levantadas na inspeção são listadas em formulário 

próprio com a devida ação corretiva ou de melho-

ria, com os respectivos prazos e responsáveis para 

a execução. Estes formulários ficam arquivados 

para verificação periódica por parte do Setor 

SESMA ou a quem interessar.

 Durante o ano de 2017 foram realizadas 

aproximadamente 243 inspeções pela CERTAJA 

Energia nas equipes de Plantão e SSE.

 Inspeções Trimestrais

 Para intensificar ainda mais este controle, a 

cada trimestre é desenvolvido juntamente com as 

equipes móveis inspeções em todos os equipa-

mentos de proteção individuais, 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.

 Inspeções das Condições do Trabalho (ICT) 

 Esta técnica aplica-se aos departamentos, 

setores e áreas pertencentes à Cooperativa. A sua 

finalidade é iniciar o processo de adequação das 

irregularidades e/ou fatores de riscos, através das 

medidas de eliminação e controle dos agentes. 

 Curso de CIPA

 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA) é composta por representantes do 

empregador e dos empregados, e tem como 

missão a preservação da saúde e da integridade 

física dos trabalhadores e de todos aqueles que 

interagem a instituição. Os novos cipeiros 

receberam treinamento específico com carga 

horária de 20horas.

 Treinamento de Combate a Incêndios

 O treinamento de prevenção e combate a 

incêndios é de extrema importância para a 

empresa, pois ele tem como objetivo evitar 

acidentes e garantir que os colaboradores 

adotem uma postura mais segura em caso de um 

sinistro. No ano de 2017 foi realizado um 

treinamento com os colaboradores, nas depen-

dências da Acerta (Associação dos Funcionários 

da CERTAJA). Na oportunidade os participantes 

receberam noções básicas sobre o fogo, como 

reconhecer sua classe e tipo, como utilizar os 

extintores, qual deles é o mais indicado para cada 

situação e quais são os cuidados necessários para 

COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUÍ
CNPJ: 97.839.922/0001-29 - Insc. Estadual: 142/0011666 09

COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUÍPRESTAÇÃO DE CONTAS 2017Relatório da Administração

Inspeção = segurançaInspeção = segurançaInspeção = segurança

CIPA 2017CIPA 2017CIPA 2017

Treinamento práticoTreinamento práticoTreinamento prático

ConscientizaçãoConscientizaçãoConscientização



influência é de 25,5% do aumento total do ano de 

2017 em relação a 2016, sendo que a atividade de 

criação de aves teve contribuição importante para 

o crescimento do consumo de energia elétrica. As 

atividades classificadas como poder público, 

iluminação pública, serviço público e consumo 

próprio, que compõem a classe “Outros”, também 

tiveram aumento, neste caso, de 3,3%.

 O gráfico a seguir traz os percentuais do 

consumo por classe do ano de 2017.

 Programa de recuperação da receita / 

Fiscalização de unidades consumidoras

 Ações / fiscalização de unidades consu-

midoras 

 Em 2017 as ações realizadas pela Cooperativa, 

visando a recuperação de receita relacionadas a 

irregularidades em unidades consumidoras, 

tiveram êxito expressivo, já que a partir dos 

instrumentos de telemetria e inspeção por equipe 

especializada foram identificadas avarias em 

equipamentos do sistema de medição. A CERTAJA 

aplica tecnologia para identificar e caracterizar as 

irregularidades, como o monitoramento de 120 

pontos telemedidos somadas as 1.200 ordens de 

serviços realizadas pela equipe de fiscalização no 

ano de 2017, que culminou em um montante 

adicional de aproximadamente 600.000 kWh no 

faturamento anual após as regularizações. Uma 

virtude a destacar são as denúncias de coope-

rados e colaboradores sobre situações suspeitas, 

de modo que a Cooperativa realize vistoria para 

identificar possíveis irregularidades.

 Participação das classes de consumo na 

variação da receita

 Diante do crescimento de mercado e o 

processo de reajuste tarifário com índice positivo, 

a receita líquida referente ao fornecimento de 

energia pela Cooperativa em 2017 apresentou um 

aumento de 28,80% em relação ao ano anterior. 

As tarifas praticadas até maio de 2017 eram 

referentes a Resolução Homologatória ANEEL nº 

1.884/15, já no período de junho a dezembro as 

tarifas aplicadas correspondem a Resolução 

Homologatória ANEEL nº 2.250/16.

 

 Analisando a distribuição da receita total do 

ano por classe observa-se que não ocorreu 

variação significativa em relação ao ano de 2016.

 A receita por classe está apresentada em 

forma de gráfico, como segue:

 Treinamento de reciclagem de NR 35 

(Trabalho em altura)

 O curso de Reciclagem Trabalho em Altura é 

realizado de dois em dois anos, e tem por objetivo 

a capacitação do colaborador a desempenhar as 

suas funções, de acordo com o previsto na NR 35, 

visando garantir a execução de suas atividades 

com segurança.

 No ano de 2017, foi realizado nas depen-

dências da Acerta, tendo como público alvo os 

profissionais eletricistas que já possuem o curso 

de Trabalho em Altura – NR 35.

 Os principais itens que foram revistos no 

treinamento foram:

 ·R iscos inerentes ao trabalho em altura.

 ·R evisão dos equipamentos de segurança.

 ·C onfecção de nós específicos para pontos de 

ancoragem e amarração.

 ·P rática de escalada em postes e resgate.

 8. DESEMPENHO OPERACIONAL 

 Ligações de Consumidores

O total de novas ligações realizadas em 2017 

corresponde a 896, sendo que 680 são referentes 

a classe Residencial. A composição desse 

montante é detalhada por classe de consumo a 

seguir:

 Os dados referentes as ligações novas estão 

apresentados graficamente como segue:

 Consumo de Energia

 Em 2017 a CERTAJA Energia ultrapassou a 

marca dos 100 GWh de energia fornecida aos 

cooperados, distribuindo mais precisamente 104 

GWh, com aumento significativo em relação aos 

99 GWh distribuídos em 2016. O consumo da 

classe residencial cresceu 7,2% no período, que 

resultou no acréscimo de 1,7 GWh. O mercado da 

classe industrial apresentou um crescimento de 

15,7%, influenciado pela evolução do consumo no 

segmento de beneficiamento de arroz e ações de 

recuperação da receita realizadas em unidades 

consumidoras da classe industrial. 

 Desse modo, a classe industrial foi responsável 

por 37% dos 5,5 GWh acrescidos em relação ao 

ano anterior; já o consumo da classe comercial se 

manteve estável. A classe rural, que representa a 

maior parcela de mercado de energia da Coope-

rativa, apresentou aumento de 1,4 GWh, cuja 
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     Classe Nº ligações

     Residencial 680                 
     Industrial 3                      
     Comercial 22                   
     Rural 177

                      Outros 14
                        Total 896

                 

 

Classe 2017 2016 Absoluto Percentual

RESIDENCIAL 25.339

          

23.637

          

1.702 7,20%

INDUSTRIAL 14.892

          

12.874

          

2.018 15,68%

COMERCIAL 12.748 12.700 48 0,38%

RURAL 42.475 41.084 1.391 3,39%

OUTROS 8.922 8.636 286 3,31%

Total 104.376 98.931 5.445 5,50%

Consumo por classe de consumidores - MWh

Treinamento prático em alturaTreinamento prático em alturaTreinamento prático em altura

 

                    

                 

¹ O valor apresentado inclui impostos, seu valor liquido é de R$ 2.078

                          Variação da receita total - R$ MIL

Classe 2017 2016 Absoluto Percentual

RESIDENCIAL 17.113 13.177

                  

3.936 29,87%

INDUSTRIAL 7.832 5.771

                    

2.061 35,71%

COMERCIAL 8.251 6.769

                    

1.482 21,89%

RURAL 15.000 12.226 2.774 22,69%

OUTROS 4.385 3.488 897 25,72%

BANDEIRAS TARIFÁRIAS ¹ 2.629 1.434 1.195 83,33%

Total 55.210 42.865 12.345 28,80%



 Atendimento ao consumidor

 Além da estratégia de possuir postos de 

atendimento presencial distribuídos na área de 

atuação da Cooperativa (Barão do Triunfo, Passo 

do Sobrado, Paverama, Tabaí, Triunfo, Vale Verde 

e na matriz em Taquari), a CERTAJA Energia aplica 

tecnologias visando a comodidade do cooperado. 

 Neste sentido, ao final de 2017, 20.500 faturas 

foram emitidas na modalidade instantânea, que 

consiste na impressão da mesma no ato da leitura 

do medidor de energia. Uma vez que a conta de 

energia está de posse do cooperado, este pode 

escolher a forma e local de pagamento.

 Um dos principais canais de comunicação da 

CERTAJA Energia com seus cooperados continua 

sendo o telefone celular. Neste sentido, as 

atualizações cadastrais são realizadas à medida 

em que o Cooperado acessa as plataformas de 

comunicação. 

 No ano de 2017 foram enviadas 265.504 

mensagens SMS, sendo que 165.451 foram 

referentes a desligamentos programados e 

100.053 foram avisos sobre interrupção do forne-

cimento de energia por faltas emergenciais.

  

 No ano de 2017 foram protocolados aproxi-

madamente 139 mil atendimentos. Nesse período 

se verificou uma menor ocorrência de eventos 

relativos a intempéries, se comparado aos anos 

anteriores, o que refletiu na quantidade de 30.559 

atendimentos emergenciais protocolados através 

dos canais de comunicação da Cooperativa. 

 No âmbito comercial, por sua vez, foram reali-

zados 108.764 atendimentos protocolados, com 

uma ligeira redução em relação ao ano de 2016. 

 A forma mais usual de contato do cooperado 

com a Cooperativa é o Disque Energia, através do 

telefone 08005416185, disponibilizado 24 horas e 

de forma gratuita. 

 Nos últimos anos a CERTAJA Energia tem 

avançado no oferecimento de plataformas 

alternativas como a Agência Virtual na forma de 

“Serviços Online” (disponível no site da Coope-

rativa), SMS para envio e recebimento de mensa-

gens através do número 27800 e e-mails 

corporativos como o certaja@certaja.com.br e o 

comercialenergia@certaja.com.br.

 A impressão de segunda via da fatura de 

energia elétrica é o serviço mais usado  na Agência 

Virtual. Cabe destacar que no ano de 2017 mais de 

1.000 unidades consumidoras estão com e-mails 

cadastrados para o recebimento da fatura mensal 

por meio digital, o que contribuiu para otimização 

dos recursos. 

 No âmbito da plataforma SMS foram enviadas 

70.212 mensagens, com informações sobre aviso 

de suspensão prevista, pagamento em duplici-

dade, etapas referentes a serviços solicitados, 

situação de reclamações, entre outras ações. Os 

SMS recebidos corresponderam a 10.734 e foram 

referentes a falha no fornecimento, consulta de 

débitos e solicitações de códigos de barras.

 Qualidade do fornecimento

 Os indicadores DEC e FEC, que são a Duração 

Equivalente por Consumidor e Frequência Equiva-

lente por Consumidor, permitem o acompanha-

mento das faltas de energia. Estes índices 

demonstram, respectivamente, quanto tempo e 

quantas vezes, em média, cada cooperado ficou 

sem energia elétrica em um ano. Estes indicadores 

são enviados à ANEEL e são dois dos principais 

índices que medem a qualidade do fornecimento. 

Já o TMA exprime o tempo médio de atendi-

mentos das equipes da CERTAJA Energia para 

atender um comunicado de falha, seja com falta 

de energia ou não.

 Considerando o último mês dos anos 2016 e 

2017, se verifica que o número de Unidades 

Consumidoras apresentou um crescimento de 

1,08%, sendo que as mudanças estão concen-

tradas em duas classes de consumo. Na classe 

residencial ocorreu acréscimo de 985, em 

números absolutos de unidades consumidoras, e 

na classe rural houve redução de 672. Esses 

números refletem a transição de unidades 

consumidoras da classe rural para residencial, 

influenciada fortemente pela atualização cadas-

tral dos documentos comprobatórios da realiza-

ção de atividades rurais. 

 Tarifas

 Em 2017 as tarifas de fornecimento da CERTA-

JA Energia foram alteradas em razão do Reajuste 

Tarifário, através da Resolução Normativa ANEEL 

n° 704/16, que aprovou a metodologia fundamen-

tada no PRORET 8.4. 

 O processo de Revisão Tarifária realizado em 

2017 foi retroativo a 2016. De tal modo, as tarifas 

aplicadas entre janeiro e maio de 2017 são 

referentes a Resolução Homologatória ANEEL n° 

1.884/15, que foram prorrogadas pelas Reso-

luções Homologatórias ANEEL n° 2.060/16 e n° 

2.155/16. 

 O efeito tarifário médio percebido pelos 

cooperados corresponde ao aumento de 37,42% 

em relação a tarifa aplicada até maio de 2017, já 

que a partir desse ciclo de faturamento estão 

vigentes as tarifas da Resolução Homologatória 

ANEEL n° 2.250/17. 

 Considerando a classificação tarifária do 

Grupo A (compostos pelos maiores clientes, como 

indústrias) e Grupo B (residências, entre outras) os 

índices de reajuste são de 40,16% e 31,39%, 

respectivamente.

 A Cooperativa disponibilizou informações 

sobre os pontos mais relevantes para ocorrência 

de reajuste neste patamar, destacando os 

seguintes itens:

 ·a usência de reajuste nas tarifas em 2016;

 ·r etirada de 50% dos descontos no preço da 

energia comprada;

 ·a umento de 54,28% nos custos de transporte  

da energia comprada.

  A composição da tarifa da CERTAJA Energia, 

que integra a fatura de energia elétrica, está 

conforme resultados publicados pela ANEEL no 

Processo n° 48500.000271/2017-15, mais especi-

ficamente na planilha PERSAS_Certaja_2017 

disponibilizada no site da ANEEL.
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Classe 2017 2016 Absoluto Percentual

RESIDENCIAL
14.027

          

12.752

          

1.275 10,00%

INDUSTRIAL
63

                 

69

                

(6) -8,70%

COMERCIAL
522 517 5 0,97%

RURAL
11.255 11.165 90 0,81%

OUTROS
303 293 10 3,41%

Total 26.170 24.796 1.374 5,54%

                      Nº de unidades consumidoras, por classe

Finalidade das Mensagens 2015 2016 2017

Desligamento Programado 194.977

 
149.957

         
165.451

         Avisos Emergenciais 41.121 163.108 100.053

Total 236.098 313.065 265.504

2015 2016 2017

Emergencial 35.806

          

31.854 30.559

Comercial 115.988 109.617 108.764

Total 151.794 141.471 139.323
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dores DEC e FEC em relação a falhas externas.

  As alternativas para redução desta influência 

do suprimento encontram-se em andamento e 

tornarão o sistema mais confiável nos próximos 

anos.

 O Tempo Médio de Atendimento (TMA) com-

preende o tempo médio que uma equipe da 

CERTAJA Energia leva para atender uma comuni-

cação de falha de fornecimento, como men-

cionado anteriormente. Em 2017 obteve-se um 

tempo médio de 156 minutos para um atendi-

mento emergencial. Houve um aumento de 19,3% 

em relação ao ano anterior. Este aumento foi 

ocasionado unicamente pelos eventos oriundos 

do temporal de outubro, quando tivemos mais de 

1.100 ocorrências em um único mês, alterando a 

média que era de 95 minutos. Esta situação é 

inevitável, pois a estrutura que é adequada em 

regime normal, torna-se insuficiente para uma 

resposta mais rápida em períodos atípicos. 

 Níveis de Tensão

 A qualidade da energia fornecida é uma das 

principais preocupações da CERTAJA Energia. O 

planejamento das obras de melhorias sempre 

garante investimentos para que os Cooperados 

tenham melhorias neste sentido. 

 Regularmente a CERTAJA envia 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. 

 No ano de 2017 foram realizadas 165 medi-

ções amostrais de níveis de tensão e 10 medições 

por solicitação dos cooperados. Foram consta-

tadas 2 violações nas medições amostrais e 2 nas 

medições por solicitação, o que representa menos 

de 3% de inconformidades. Estas violações gera-

ram uma compensação financeira de R$ 360,72 

pelo serviço inadequado, que foram inseridas 

como crédito nas faturas de energia.

  Melhorias

 No ano de 2017 a CERTAJA Energia, seguindo 

seu planejamento estratégico, que objetiva 

aumentar a confiabilidade do sistema elétrico, 

investiu prioritariamente em obras que propiciam 

a interligação entre redes de localidades diferen-

tes. Estas obras possibilitam a transferência das 

redes para fontes alternativas, reduzindo o tempo 

de interrupção quando ocorrer uma falha maior 

no sistema elétrico. 

 Foi investido R$ 3,34 milhões 

em melhorias.  Dentre as 

inúmeras obras, podemos 

destacar:

 -  a construção e reforma de 

7,5 quilômetros de rede inter-

ligando as redes de João 

Rodrigues e Passo do Sobra-

do. Esta obra permite a trans-

ferência entre estes alimenta-

dores, podendo beneficiar 

1.140 cooperados em uma 

interrupção prolongada.

 - o recondutoramento da troncal situada na 

Rodovia Aleixo Rocha, em Taquari, proporcio-

nando transferência de cargas para Subestação 

CTJ2, podendo beneficiar 2.125 Cooperados.

 - a interligação das redes entre a BR 386 em 

Triunfo e a RS 287 em Montenegro, beneficiando 

3.849 cooperados em uma eventualidade. 

 - a instalação e realocação de religadores 

automáticos, que reduzem as interrupções e 

permitem a religação automática em caso de 

 Pode-se perceber que os índices de DEC e FEC 

reduziram em relação ao ano anterior, onde a 

Duração Média passou de 43,25 para 33,49 (-23%) 

e a Frequência Média passou de 24,80 para 21,78  

(-12%).

 Nota-se que a redução é ainda maior se 

observarmos apenas as falhas não programadas, 

ou seja, apenas as que ocorrem por falhas no 

sistema, sem considerar as interrupções progra-

madas, que ocorrem por desligamento inten-

cional da CERTAJA, em geral para obras de 

melhoria. A duração média não programada, 

passou de 32,47 horas para 22,30 horas, uma 

redução de 31%. A frequência média, passou de 

20,47 vezes para 16,70 vezes, o que mostra uma 

redução de 18%. Estes resultados mostram o 

reflexo dos investimentos na qualidade da 

energia distribuída pela CERTAJA.

 As falhas decorrentes do suprimento, ou seja, 

dos fornecedores de energia para a Cooperativa, 

mostrou uma pequena redução, porém, ainda é 

significativa.

 No gráfico a seguir observa-se a evolução da 

contribuição das falhas de suprimento nos indica-
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Ano

DEC - 
horas

FEC - 

interrupções

TMA - 
minutos

2017 33 22 156

2016 43

                               

25

                              

131

2015 56

                               

26

                              

187

2014 50

                               

24

                              

184

2013 35

                               

21

                              

122



necessidade, reduzindo assim o tempo de 

interrupção e reduzindo os custos operacionais.

  Atendimento

 Tendo como diretriz principal o atendimento 

excelente, no ano de 2017, a Área de Distribuição 

adquiriu três novos veículos, sendo dois para 

Equipes de Atendimento e um para o Setor de 

Projetos, que objetivam manter a qualidade da 

frota com custo operacional reduzido.

 Novos processos foram incorporados ao 

sistema de gestão, onde seus fluxos (workflow) 

foram minuciosamente avaliados de maneira a 

reduzir os tempos e diminuir os custos.

 Na qualificação do atendimento foram reali-

zados vários treinamentos de capacitação, onde 

pode-se destacar: curso em qualidade da energia 

elétrica, cursos específicos para segurança no 

trabalho, como NR-35 que trata de trabalho em 

altura, programa de desenvolvimento de equipes 

para as Equipes de Atendimento e a participação 

no Congresso Brasileiro de Qualidade de Energia 

Elétrica, dentre outros.

 Destaca-se, também, a melhoria dos processos 

de atendimento vinculados à implantação da ISO 

9001, onde diversas atividades foram modi-

ficadas, ganhando indicadores parciais que 

permitem o acompanhamento ao longo da 

execução e garantem o cumprimento de prazos e a 

futura rastreabilidade.

 9. DESEMPENHO ECONÔMICO E 

FINANCEIRO 

 Análise do Resultado

 O resultado do exercício de 2017 foi de R$ 8,01 

milhões, R$ 2,99 milhões acima do resultado do 

exercício anterior, que foi de R$ 5,02 milhões.

 A receita de fornecimento de energia e 

disponibilização do sistema de distribuição 

totalizou R$ 55,8 milhões, enquanto que em 2016 

havia totalizado R$ 42,82 milhões. Este acrés-

cimo, de quase 30%, decorreu principalmente do 

reajuste tarifário de maio de 2017, que foi da 

ordem de 37,42%, impactado principalmente pela 

retirada de 50% dos descontos no preço da 

energia comprada para revenda.

 A Subvenção recebida da CDE em função do 

Decreto nº 7.891/2013 totalizou R$ 5,57 milhões, 

ou seja, R$ 1,41 milhões a mais que o valor 

recebido em 2016, e foi o principal influenciador 

da variação do grupo Outro Ingressos/Receitas.

 O reajuste tarifário havido neste exercício se 

refletiu também na tributação sobre a receita, em 

especial o ICMS, que passou de R$ 8,26 milhões 

em 2016 para R$ 10,89 milhões em 2017.  Percen-

tualmente a variação foi de 32%.

 Já o encargo correspondente à Subvenção da 

CDE registrou uma redução de R$ 1,02 milhão, em 

função do custo atribuído à Cooperativa ter sido 

reduzido no processo tarifário de 2017, em 

decorrência da aplicação dos critérios de rateio 

próprios do citado encargo.

 A retirada dos descontos nos preços da 

energia comprada para revenda, referida ante-

riormente, está prevista no Decreto 6.160/2007, e 

foi aplicada a partir de maio deste exercício, tendo 

sido retirados 50% dos descontos o que 

ocasionou um aumento de R$ 6,86 milhões, 114%, 

em relação ao verificado em 2016.  

 Os encargos de transmissão também tiveram 

um aumento expressivo, decorrente principal-

mente da indenização que passou a ser paga às 

transmissoras, em função da que prevê a Lei 

12.783/2013 e cuja metodologia foi estabelecida 

na Resolução Normativa ANEEL Nº762/2017.  O 

valor realizado em 2017, no total de R$ 3,96 

milhões, ficou 41% acima do verificado em 2016, 

que foi de R$ 2,81 milhões.

 Ainda com relação aos custos, destacamos a 

variação do saldo das despesas com provisões 

para contingências judiciais, que em 2017 inclui, 

além das provisões realizadas ao longo do ano, os 

ajustes decorrentes do andamento atual das 

ações ajuizadas em exercícios anteriores, e os 

efeitos do Termo de Autuação recebido da 
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Secretaria da Fazenda do Estado do RS, em 26 de 

dezembro deste ano, no valor de aproxima-

damente R$ 700 mil.

 Por fim, destacamos que o fato da depreciação 

referente à reavaliação regulatória dos ativos não 

ser reconhecida societariamente gera um efeito 

que aumenta o resultado do período, visto que 

integra o valor da tarifa e, consequentemente, 

está compondo o total da receita e, no entanto, 

não está computada como despesa.  O valor desta 

despesa em 2017 foi de R$ 1,6 milhões.

 Variações Patrimoniais

 O patrimônio da Cooperativa representado 

pelos bens e direitos que integram o Ativo, teve 

um crescimento de R$ 10 milhões em relação ao 

exercício anterior.

 Os valores em Caixa e Equivalentes de Caixa 

totalizam R$ 5,3 milhões, enquanto que em 2016 

eram de R$ 0,84 milhões.  Esta variação teve 

origem nos excedentes gerados nas operações 

vinculadas à distribuição de energia e na aplicação 

dos valores do financiamento liberado em 2017 e 

cujos gastos nas obras haviam se realizado no 

período de abril de 2016 a agosto de 2017.  

 O grupo patrimonial de Consumidores, cujo 

saldo representa o valor a receber dos coope-

rados pelo fornecimento de energia e disponi-

bilização do sistema de distribuição, apresentou 

uma expressiva variação, era de R$ 5,97 milhões 

em 2016 e totalizou R$ 9,31 milhões em 2017.  A 

diferença decorreu principalmente dos efeitos do 

reajuste tarifário de 37,42%, ocorrido em maio, do 

crescimento do mercado de aproximadamente 

6% nos dois últimos meses do ano, em relação a 

igual período do ano anterior, e das variações nos 

valores das bandeiras tarifárias no mesmo 

período.

 No que diz respeito aos investimentos no 

sistema de distribuição e ativos não elétricos da 

Cooperativa, a soma do valor total dos grupos que 

registram estes ativos, Intangível e Ativo Finan-

ceiro Indenizável, é de R$ 81,1 milhões em 2017, 

enquanto que em 2016 era de R$ 79,7 milhões.  A 

variação resulta principalmente dos valores 

investidos no período, que somam R$ 6,6 milhões, 

deduzidos da amortização anual dos ativos, R$ 4,5 

milhões, e do valor líquido dos bens desativados, 

R$ 0,98 milhões.

 A variação de R$ 1,3 milhões nos depósitos 

judiciais corresponde aos novos depósitos 

havidos no exercício, referentes às ações judiciais 

em andamento, notadamente as de natureza 

fiscal e a atualização dos depósitos realizados em 

períodos anteriores.

 Em relação ao Passivo e Patrimônio Líquido se 

verifica que a variação mais expressiva está nos 

saldos das Reservas de Sobras, R$ 7,94 milhões, 

representados pelas sobras apuradas no período, 

devidamente ajustadas pelos valores de reali-

zações e destinações havidas no ano em atendi-

mento ao que está previsto no Estatuto da 

Cooperativa.  O saldo desta conta em 2016 era de 

R$ 48,40 milhões e em 2017 é de R$ 56,34 milhões. 

 Outro grupo que apresentou uma variação 

Demonstrativo do cálculo do EBITDA Exercício Exercício Variação

(R$ Mil) de 2017 de 2016 2017/2016

Receita Operacional Líquida 45.002 32.273 39,44%

Custo do Serviço de Energia Elétrica (36.660) (26.571) 37,97%

Resultado da Atividade ou EBIT 8.342 5.702 46,30%

(+) Quotas de reintegração/amortização 4.023 3.760 6,99%

EBITDA 12.365 9.462 30,68%

Margem EBITDA 27,48% 29,32% -6,29%

Nota: Para fins de Demonstração do Cálculo do EBITDA foram excluídos os valores das receitas e custos de construção.



significativa foi o de Fornecedores, tendo regis-

trado um acréscimo de R$ 2,25 milhões em relação 

ao ano anterior.  A principal razão deste aumento 

está no fato das faturas de suprimento de energia, 

que anteriormente venciam e eram pagas 

integralmente em uma única data, e que passaram 

a ter seus vencimentos em três datas distintas, 

cada um no valor correspondente 1/3 do valor da 

fatura.  Desta forma, ao final de cada mês resta um 

saldo no valor relativo à parcela que irá vencer no 

dia cinco do mês seguinte.

 Os Passivos Financeiros Setoriais demonstram 

a movimentação relacionada às diferenças verifi-

cadas entre os custos previstos nos processos 

tarifários e aqueles efetivamente realizados, em 

alguns componentes da tarifa.  Os saldos de 2017 

apresentam uma redução de R$ 3,51 milhões em 

relação ao exercício de 2016, se consideradas as 

parcelas circulantes e não circulantes.  Esta dife-

rença decorre principalmente da transferência 

para o resultado, do saldo retido das bandeiras 

tarifárias até abril de 2017, determinada no 

processo tarifário deste ano.

 Quanto aos Empréstimos e Financiamentos, o 

saldo de 2017, somados circulantes e não circu-

lantes, totaliza R$ 11,05 milhões.  A diferença para 

o ano anterior, de R$ 0,8 milhões a menor, corres-

ponde à soma das parcelas liberadas do financia-

mento tomado junto ao BRDE, R$ 1,90 milhões, 

com os encargos de competência deste exercício, 

R$ 0,94 milhões, deduzida do valor da amortização 

realizada no ano R$ 3,65 milhões.

 Ainda com relação às sobras, destacamos a 

influência dos ajustes decorrentes da revisão 

tarifária, que ocasionaram um efeito positivo de 

R$ 2,23 milhões e da depreciação da parcela de 

reavaliação dos ativos, que por não ser refletida na 

contabilidade societária, gerou um efeito positivo 

de R$ 1,6 milhões.

 Valor Adicionado

 Em 2017, o valor adicionado líquido gerado 

como riqueza pela permissionária foi de R$ 35,4 

milhões, representando 52,23 % da Receita Bruta, 

com a seguinte distribuição:

  Agradecimentos 

 Encerramos aqui nosso relatório social, onde 

procuramos apresentar dados e informações mais 

relevantes e de interesse de nosso quadro social. 

Na sequência estaremos disponibilizando, para 

análise e avaliação o desempenho socioeco-

nômico e financeiro, composto pelo Balanço 

Patrimonial, Demonstrativo de Sobras e Perdas, 

bem como notas explicativas e pareceres da 

Auditoria Externa e do Conselho Fiscal.

 Finalizando, precisamos mais uma vez exter-

nar nosso sentimento de gratidão aos nossos 

Conselheiros de Administração e Fiscal pelo 

profissionalismo e comprometimento com que 

têm desempenhado seu papel. Aos nossos 

colaboradores, combustível fundamental para 

que essa máquina funcione, nossa gratidão por 

tudo que vocês têm feito pelo fortalecimento de 

nossa Cooperativa. Às nossas lideranças maiores, 

na pessoa do Jânio Stefanello, presidente da 

Infracoop e da Fecoergs e de José Zordan, Supe-

rintendente dessas entidades, nosso reconheci-

mento pelos relevantes serviços prestados na 

defesa dos interesses do Sistema de Infra-

estrutura.  Aos nossos cooperados, patrões maio-

res, nosso muito obrigado pelo apoio e pela 

confiança em nós depositada. 

 A todos, nossa sincera gratidão.
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Renato Pereira Martins
Presidente da CERTAJA ENERGIA
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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

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. 

Investimento em 
tecnologia, aperfeiçoamento 
contínuo dos colaboradores 

e melhoria contínua de 
nosso Sistema de 

Gestão da Qualidade.

Eficiência no tratamento 
das reclamações dos 

cooperados/
consumidores e demais

partes interessadas. 

Sustentabilidade econômica 
seguindo os princípios 
cooperativistas e com 

responsabilidade 
socioambiental. 
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Desde 1969, a Cooperativa Regional de Energia 

Taquari Jacuí (CERTAJA Energia) distribui energia 

elétrica a associados e clientes. 

Taquari

Paverama

General Câmara

Vale Verde 

Bom Retiro do Sul

Triunfo

Montenegro 

Sertão Santana

Mariana Pimentel

Capela Santana

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: 

Rio Pardo

Passo do Sobrado

Barão do Triunfo 

Cerro Grande do Sul

Sentinela do Sul 

Nova Santa Rita

Tabaí

Fazenda Vila Nova 

Santa Cruz do Sul.

0800 541 6185
comercialenergia@certaja.com.br

nas 
19 comunidades 
rurais onde atua 
com muita energia



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
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