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Há 50 anos ligando vidas 
e gerando sonhos!

2019Prestação de Contas 



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

de segurança do setor elétrico, buscando:

POLÍTICA DA QUALIDADE 
DA CERTAJA ENERGIA

Investimento em tecnologia, 
aperfeiçoamento contínuo dos

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

Sustentabilidade econômica 
seguindo os princípios 
cooperativistas e com 

responsabilidade 
socioambiental. 

Cumprimento do contrato 
de permissão, requisitos

 regulamentares da ANEEL 
e diretrizes estatutárias 

da cooperativa. 

Confiabilidade na coleta, 
geração e envio dos dados 

de indicadores de continuidade 
individuais e coletivos, serviços 

comerciais e reclamações 
a ANEEL. 

Eficiência no tratamento das 
reclamações dos cooperados/

consumidores e demais
partes interessadas. 



1º - Adesão voluntária e livre - As cooperativas são organizações voluntárias, 
abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as 
responsabilidades como membros, sem discriminação de qualquer natureza; 
social, racial, de gênero, política ou religiosa.                                  .

2º - Gestão democrática - As cooperativas são organizações democráticas, 
controladas pelos seus membros, que participam ativamente na formulação 
das suas políticas e na tomada de decisões. Os homens e as mulheres, eleitos 
como representantes dos demais membros, são responsáveis perante estes. 
Nas cooperativas de primeiro grau os membros têm igual direito de voto 
(um membro, um voto).                                                .

3º - Participação econômica dos membros - Os membros contribuem na 
formação do capital social das suas cooperativas e com a sua movimentação 
econômica e financeira. Os excedentes (sobras) são rateados de forma 
proporcional à movimentação de cada associado na sua cooperativa. 
Os valores podem ser destinados à formação de reservas, ao capital social 
ou outras formas de benefícios aos associados, dentro da legislação 
específica e ramo de atuação da cooperativa.                       .

4º - Autonomia e independência - As cooperativas são organizações 
autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos seus membros. Se firmarem 
acordos com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou 
recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições que assegurem 
o controle democrático pelos seus membros e mantenham a autonomia da 
cooperativa.                                                   .

5º - Educação, formação e informação - As cooperativas promovem a 
educação e a formação dos seus membros, em todos os níveis, bem como das 
comunidades onde estão inseridas, de forma que todos possam contribuir 
de forma eficaz para o seu desenvolvimento econômico, social e ambiental.

6º - Intercooperação – É a cooperação entre as cooperativas, para o 
fortalecimento do movimento como um todo e dos princípios cooperativistas. 
Isso pode ocorrer em diversos níveis: através das estruturas locais, regionais, 
nacionais, internacionais; entre cooperativas do mesmo sistema; com 
cooperativas de outros sistemas; e com cooperativas de outros ramos 
do cooperativismo.                                          .

7º - Interesse pela comunidade - As cooperativas trabalham para o 
desenvolvimento sustentável das comunidades onde estão inseridas, através 
de políticas aprovadas pelos membros. Prezam por investimentos em 
projetos que sejam economicamente viáveis, ambientalmente corretos 
e socialmente justos.

Princípios do Cooperativismo:

Há 
50 anos
ligando vidas e 
gerando sonhos
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 No ano em que completou seus 50 anos de 

vida, a CERTAJA viveu celebrações que entraram 

para sua história de cooperação e lutas, 

revigorando forças para seguir em frente. Uma 

história digna de ser festejada com atividades 

inesquecíveis e envolventes para toda a 

comunidade que se ilumina desse passado, 

presente e futuro de realizações.

 Em 18 de junho, a culminância do Projeto 

Sementes do Cooperativismo teve como foco 

homenagens ao cinquentenário. As três escolas 

participantes capricharam nos enredos e emocio-

naram a plateia com o esforço e o talento de uma 

juventude que já germinou as sementes de uma 

ideia de coletividade e uma sociedade melhor, 

eixo base do cooperativismo.

 O 17 de outubro, data exata da fundação da 

CERTAJA, foi marcado por comemorações inter-

nas dos colaboradores, a inauguração de um 

outdoor em Taquari e uma alvorada festiva. O 

Jornal O Fato Novo (de Taquari) publicou um 

caderno especial com a história da Cooperativa. 

Nesse dia a CERTAJA iniciou a distribuição de 

bombas de chimarrão aos cooperados, que pude-

ram retirar seu presente nos postos de atendi-

mento.

 Um almoço para autoridades e associados fez 

do 6 de novembro um dia memorável na ACERTA. 

Homenagens e placas celebrativas deram o tom 

do encontro que reuniu mais de 250 pessoas. As 

câmaras de vereadores de Taquari e Bom Retiro 

do Sul realizaram sessões solenes extraordinárias 

em honra ao aniversário da CERTAJA.

 Em 30 de novembro os colaboradores se 

reuniram em um jantar especial, quando foram 

homenageados os funcionários com mais de 30 

anos de empresa, além dos setores de Contabi-

lidade e Comunicação pelos prêmios alcançados.

 Em dezembro foi adotada e inaugurada a praça 

Santo Antônio. Além disso, ocorreu a final da Copa 

Municipal de Futsal CERTAJA 50 anos. 

 O ano de 2019 realmente coroou a estrada 

iluminada onde a Cooperativa trilha, orgulhosa e 

repleta de planos. E essa trajetória está apenas 

começando! Muitas outras décadas de sucesso 

passarão à História como orgulho do empreen-

dedorismo e seriedade de um grupo de pioneiros 

que se disseminou por 19 municípios e hoje 

atende mais de 24 mil cooperados.

2019: TEMPO DE 
CELEBRAR A BELEZA 
DA MATURIDADE 
CERTAJANA
Ao comemorar cinco décadas, 
Cooperativa teve calendário repleto 
de momentos marcantes
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 Três prêmios trouxeram glória e alegria à 

CERTAJA exatamente quando atingiu seus 50 

anos. Essas são provas objetivas da trajetória de 

comprometimento com as comunidades que 

atende, da promoção do desenvolvimento da cul-

tura e nas práticas cotidianas para manter a 

excelência nos mais variados aspectos.

 Em 29 de novembro, lideranças do coopera-

tivismo e políticas dos Vales do Taquari e Rio 

Pardo se encontraram para condecorar as institui-

ções vencedoras do I Prêmio Destaques Cooperar 

dos Vales, promovido pelo jornal O Informativo do 

Vale, de Lajeado. Desenvolvido pelo Núcleo de 

Comunicação da CERTAJA Energia, o Projeto 

Sementes do Cooperativismo foi o homenageado 

com o prêmio da categoria Difusão do Coope-

rativismo. 

 Alguns dias depois, no município de Venâncio 

Aires - 23/11- um público de cerca de mil pessoas 

prestigiou a canção “De Quem Vive a Cooperar”, 

que representou a cooperativa CERTAJA Desen-

volvimento e venceu o Festival O Rio Grande 

Canta o Cooperativismo, com a interpretação de 

Shana Müller.

 

 Também no mês de novembro, em Foz do 

Iguaçu, Paraná, durante o XXXV Enconsel (Encon-

tro dos Contadores do Setor Elétrico), promovido 

pela ABRACONEE (Associação Brasileira dos 

Contadores do Setor de Energia Elétrica), a 

CERTAJA Energia obteve, pela segunda vez 

consecutiva, a premiação de 1º lugar em Melhor 

Divulgação das Demonstrações Contábeis no 

Brasil, na categoria Cooperativas.

ANO PREMIADO: COOPERATIVA É 
RECONHECIDA EM TRÊS FRENTES 

DE ATUAÇÃO

Um “Parabéns a Você” cheio Um “Parabéns a Você” cheio 
de motivos para festejarde motivos para festejar

Um “Parabéns a Você” cheio 
de motivos para festejar

Confraternização entre cooperados Confraternização entre cooperados 
uniu comunidadesuniu comunidades

Confraternização entre cooperados 
uniu comunidades

Colaboradores comemoram Colaboradores comemoram 
o cinquentenárioo cinquentenário

Colaboradores comemoram 
o cinquentenário

Núcleo de ComunicaçãoNúcleo de Comunicação
difunde o cooperativismodifunde o cooperativismo

Núcleo de Comunicação
difunde o cooperativismo

Equipe contábil comemora reconhecimentoEquipe contábil comemora reconhecimentoEquipe contábil comemora reconhecimento

Cooperação sobe ao palco Cooperação sobe ao palco 
e representa a CERTAJAe representa a CERTAJA
Cooperação sobe ao palco 
e representa a CERTAJA



programa humorístico do grupo inglês Monty 

Pyton, que em um dos episódios encenou um 

futebol filosófico, serviu como mote para discutir 

o Mito da Caverna, de Platão, pensador encenado 

como um técnico de time que propunha aban-

donar a escuridão através do esclarecimento 

originado pelo saber. Kant, Locke, Rousseau 

foram alguns dos iluministas convocados e 

ajudaram a trazer o troféu de vice-campeões do 

Projeto.

 A Escola Nossa Senhora da Saúde, de Passo do 

Sobrado, também recuperou fatos marcantes em 

1969. A realidade das comunidades gaúchas às 

escuras naquele longínquo ano foi rememorada, 

mostrando como surgiu a ideia da fundação da 

Cooperativa e as mudanças importantes que 

transformaram a vida de seus cooperados. 

Através da dança e encenações marcantes, os 

alunos interpretaram com vivacidade a melhoria 

do cotidiano por conta dos benefícios da energia 

elétrica, “que deve ser usada com consciência”, 

frisaram.

 A abertura da atividade contou com a apresen-

tação do novo jingle da CERTAJA, comemorativo 

aos seus 50 anos celebrados ao longo de 2019, 

bem como com o novo mascote, o CERTAJITO. 

Uma vasta mesa de jurados foi convocada para a 

difícil tarefa de avaliar as intervenções culturais. 

 No mês de novembro, o Projeto participou do  

“I Prêmio Destaques Cooperar dos Vales”, promo-

vido pelo jornal O Informativo do Vale, de 

Lajeado, e foi premiado na categoria “Difusão do 

Cooperativismo”.

 Uma manhã repleta de bons sentimentos, 

ideias, cultura e diversão. Assim foi o encontro do 

Projeto Sementes do Cooperativismo em 18 de 

junho de 2019, na ACERTA, em Taquari. O desafio 

cultural proposto mobilizou os estudantes de três 

instituições após palestras realizadas pelo Núcleo 

de Comunicação da CERTAJA, quando foi lançado 

o desafio para que cada uma delas produzisse e 

apresentasse atividades seguindo os quesitos de 

adequação ao tema cooperativismo e aos 50 anos 

da CERTAJA, criatividade, clareza e originalidade.

 Representando o município de Bom Retiro do 

Sul, a Escola Anita Ferreira de Moraes trouxe uma 

encenação em que a vida real se misturou com a 

ficção. Como se estivessem rodando um filme em 

um set cinematográfico, os alunos contaram o 

quanto os habitantes da zona rural gaúcha 

sofriam com a precariedade de uma vida sem 

energia elétrica, quando se usavam lampiões e 

não havia televisão, geladeira ou chuveiro 

elétrico. As coisas tomaram outro rumo quando os 

governos se uniram para viabilizar a criação da 

CERTAJA. Uma bela canção entoada em conjunto 

mostrou a potência dos talentos reunidos em 

torno de uma ideia em comum e garantiu o 

primeiro lugar na disputa.

 A Escola Gonçalves Dias, de Triunfo, construiu 

um jornal filosófico com situações importantes 

ocorridas em 1969, quando iniciou o Jornal 

Nacional, Gilberto Gil lançou Aquele abraço, o 

homem pisou na Lua e a CERTAJA foi fundada. O 

Sementes do Cooperativismo

ESCOLHA
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Com a participação dos alunos que 

estavam presentes neste evento e dos 

colaboradores da CERTAJA Energia, foi 

realizada uma votação para a escolha no 

nome do novo mascote da Cooperativa. 

O nome Certajito alcançou a maior 

pontuação, com 48% dos votos.

MASCOTE 
CERTAJITO 

DESAFIO CULTURAL SOBRE DESAFIO CULTURAL SOBRE 
COOPERATIVISMO UNE COOPERATIVISMO UNE 
ESTUDANTES DE TRÊS ESCOLASESTUDANTES DE TRÊS ESCOLAS

DESAFIO CULTURAL SOBRE 
COOPERATIVISMO UNE 
ESTUDANTES DE TRÊS ESCOLAS

Embalados por ideias para melhorar o mundo, jovens apresentaram atividades; 
Escola Anita Ferreira de Moraes alcançou o primeiro lugar

Escola Gonçalves DiasEscola Gonçalves DiasEscola Gonçalves Dias

Escola Anita Ferreira de MoraesEscola Anita Ferreira de MoraesEscola Anita Ferreira de Moraes

Escola Nossa Senhora da SaúdeEscola Nossa Senhora da SaúdeEscola Nossa Senhora da Saúde



energia distribuída aos nossos cooperados, 

através de leilão, por um preço mais favorável do 

que hoje é praticado. Os reflexos positivos desse 

processo deverão ocorrer a partir do ano de 2021. 

Estamos muito otimistas com relação aos 

resultados desta ação.

 Precisamos destacar também a conquista, 

pelo Setor de Contabilidade da CERTAJA, pelo 

segundo ano consecutivo, do prêmio de “Melho-

res Demonstrações Contábeis”, prêmio esse de 

nível nacional. Nosso Setor de Comunicação, 

através do projeto “Sementes do Coopera-

tivismo”, a nível regional, também conquistou o 

prêmio “Destaques Cooperar dos Vales” na 

categoria “Difusão do Cooperativismo”. Isso tudo 

nos orgulha e nos dá segurança para darmos 

nossos próximos passos. 

 Olhando o ambiente externo, vemos ainda um 

país com muitas indefinições, com muitas incerte-

zas. Precisamos estar atentos e acompanhando de 

perto tudo que está sendo proposto, para não 

sermos pegos de surpresa. Nosso relatório traz 

uma série de outras informações que merecem 

atenção dos senhores (as). Nele, procuramos 

espelhar, de forma sucinta e objetiva, a realidade 

da nossa Cooperativa. Deem atenção e dispensem 

alguns minutos do seu tempo para analisá-lo, em 

especial as informações financeiras, pois ali está o 

coração do nosso negócio. Vale a pena analisar. 

 Para finalizar nosso recado, precisamos deixar 

aqui registrado nosso mais profundo agradeci-

mento e nosso reconhecimento ao extraordinário 

apoio recebido de nossos Conselheiros. São 

pessoas que estão cumprindo com muita compe-

tência e determinação o papel que lhes foi 

confiado. A eles nosso muito obrigado. Aos nossos 

colaboradores, fica aqui também o reconheci-

mento pelo alto grau de comprometimento e 

dedicação que cada um tem demonstrado na 

busca do cumprimento de nossa missão. São eles 

que fazem a máquina andar.  Aos nossos 

cooperados, razão de ser da Cooperativa, fica 

também nosso agradecimento pela confiança a 

nós depositada ao longo de mais esse ano. Aos 

nossos fornecedores, instituições financeiras, 

órgãos públicos e demais entidades de classe com 

as quais nos relacionamos nosso profundo 

agradecimento. É essa corrente de relaciona-

mentos que nos faz crescer e nos fortalecer, cada 

vez mais, na busca do cumprimento da nossa 

missão que é “Fornecer energia confiável, de 

forma sustentável, valorizando o relacionamento 

e a melhoria da qualidade de vida do cooperado”.

 Nossa saudação a todos os cooperados e 

cooperadas. O ano de 2019 foi, sem dúvida, um 

ano especial para todos nós, pois foi o ano de 

nosso cinquentenário. Cinquenta anos de muito 

trabalho, muita dedicação, mas também de 

muitos frutos colhidos. E por tratar-se do 

encerramento de exercício, precisamos, por 

questão de transparência com nosso quadro 

social, bem como para atender ao que determina a 

Legislação e nosso Estatuto Social, fazer uma 

prestação de contas, onde vamos mostrar os 

principais fatos ocorridos e toda a movimentação 

econômica e financeira do ano findo. 

 Como destacado no início da nossa mensagem, 

foi um ano em que desenvolvemos uma série de 

atividades para deixar marcado o “ano do nosso 

cinquentenário”. Como não tínhamos condições 

de reunir todo nosso quadro social para come-

morar essa data, e essa era nossa vontade, fize-

mos chegar na casa do cooperado uma pequena 

lembrança. Aquele que, por ventura, ainda não 

tenha recebido seu brinde, por favor nos procure, 

pois o mesmo está reservado.

 Precisamos dar ênfase, também, ao excelente 

desempenho econômico e financeiro, fechando o 

ano com uma sobra, antes das destinações, da 

ordem de R$ 16.080.583,75 (dezesseis milhões, 

oitenta mil, quinhentos e oitenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) Essa sobra, em grande 

parte, é oriunda de nossa atividade fim, e, em 

outra, de eventos atípicos, como o resultado 

positivo de uma ação que tramitava na justiça há 

aproximadamente dez anos, questionando a 

legalidade de cobranças do PIS e da COFINS sobre 

o ICMS incidente sobre o consumo de energia por 

parte de nosso cooperado. O sucesso nessa ação 

representou um ingresso em caixa e, por conse-

quência, uma contribuição no resultado, na ordem 

de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), cujo 

valor, por decisão do Conselho de Administração e 

que deverá ser ratificada em Assembleia, deverá 

ser retida para fazer frente aos altos índices de 

investimento que a Cooperativa precisa fazer. 

 Investimentos esses que, no ano de 2019, 

somaram o valor de R$ 15.942.580,44 (quinze 

milhões, novecentos e quarenta e dois mil, qui-

nhentos e oitenta reais e quarenta e quatro 

centavos) em melhorias no nosso sistema elétrico, 

infraestrutura e aquisição, da nossa coirmã 

CERTAJA Desenvolvimento, de um terreno com 

área de 1,5 Ha e os prédios nele edificados, com 

área construída de aproximadamente 1.000m², 

onde funciona nosso almoxarifado do material de 

redes, pelo valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões 

de reais). 

 Como foi destacado em nosso relatório de 

2018, ações estão sendo desenvolvidas, em ritmo 

acelerado, para a construção de uma rede de 

transmissão em 69Kw e uma subestação rebai-

xadora no município de Vale Verde.  Obra essa que 

deverá estar concluída em meados de 2021 ao 

custo em torno de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois 

milhões de reais). Importante registrar que uma 

boa parcela desses recursos já está disponível, 

fruto do resultado de nossas operações. Outro 

ponto importante que precisamos destacar, é o 

fato de a Cooperativa estar se habilitando para 

comprar, no mercado livre, uma parcela da 

Mensagem do Presidente

Prezados cooperados e cooperadas!

Através do presente documento, estamos levando ao conhecimento de todos os senhores (as), de 

forma resumida, o relatório das principais atividades desenvolvidas durante o exercício de 2019, 

bem como as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com a Legislação Societária e ao que 

determina o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico Brasileiro.  Em atendimento à Resolução 

ANEEL nº 605/2014, também elaboramos as demonstrações contábeis obedecendo os conceitos 

para fins de Contabilidade Regulatória e que serão disponibilizados no site da Cooperativa. 

Renato Pereira Martins
Presidente da CERTAJA ENERGIA
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O ano dos “50 anos”



 2. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

 Assembleia Geral de Cooperados - É o órgão 

supremo da Cooperativa, dentro dos limites da Lei 

e deste Estatuto, e tomará toda e qualquer 

decisão, sendo que estas vinculam e obrigam a 

todos, mesmo que discordantes ou ausentes.

 A Assembleia Geral Ordinária - É realizada 

uma vez ao ano, convocada pelo Presidente, no 

máximo 90 (noventa) dias após o término do ano 

social, e deliberará obrigatoriamente sobre os 

seguintes assuntos que constarão do Edital:

 I - prestação de contas dos órgãos de 

administração, que compreende:

a) Relatório da Gestão;

b) Balanço Geral e Demonstrativos;

c) Parecer do Conselho Fiscal;

d) Parecer da Auditoria.

 II - Destinação das sobras apuradas ou rateios 

das Perdas decorrentes das insuficiências das 

contribuições para cobertura das despesas da 

sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as 

parcelas para fundos obrigatórios;

 III - Eleição dos componentes do Conselho de 

Administração, e do Conselho Fiscal, conforme 

cada caso;

 IV - Fixação dos honorários, gratificações e 

verba de representação para o presidente, vice-

presidente ou secretário, quando exercerem 

função executiva, assim como a cédula de 

presença para os membros dos Conselhos de 

Administração e Fiscal, por seu comparecimento 

as respectivas reuniões;

 V - Quaisquer outros assuntos de interesse da 

sociedade, com exceção daqueles previstos para 

serem tratados em assembleias extraordinárias.

 A Assembleia Geral Extraordinária - Será 

convocada sempre que necessário, e poderá 

deliberar sobre qualquer assunto de interesse da 

Cooperativa, desde que mencionado no Edital de 

Convocação.

 São da competência exclusiva da Assembleia 

Geral Extraordinária, os seguintes assuntos:

a) reforma do Estatuto;

b) fusão, incorporação, desmembramento ou 

transformação societária;

c) mudança de objetivos da sociedade;

d) dissolução voluntária da sociedade e nomeação 

de liquidantes;

e) contas dos liquidantes.

 Conselho de Administração – composto por 

quinze associados, eleitos em Assembleia Geral 

Ordinária, dentre os quais é eleito o presidente, o 

vice-presidente e o secretário. Dos demais conse-

lheiros, nove são efetivos e três são suplentes. No 

exercício de 2019 esteve reunido em 12 oportu-

nidades.

 Conselho Fiscal – tem como principal objetivo 

a fiscalização dos atos da administração.  Forma-

do por três associados efetivos e três suplentes, 

em 2019 realizou 11 reuniões e 4 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 aplicá-

veis no Brasil, dos quais resultam em Relatório de 

Opinião dos Auditores Independentes, que 

contempla todas as questões relevantes relativas 

à posição econômica, patrimonial e financeira da 

Cooperativa.

 1. PERFIL

  A Cooperativa Regional de Energia Taquari 

Jacuí, na condição de Permissionária, exerce 

atividades relacionadas à distribuição de energia 

elétrica a seus consumidores, formados essencial-

mente por seus cooperados. A Permissionária 

distribui energia em 19 dos 497 municípios do 

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

sedes municipais.

Relatório da Administração

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

    08

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

Assembleia março/2019Assembleia março/2019Assembleia março/2019



Relatório da Administração

totaliza 1.104 horas de aulas, sendo 552 horas 

teóricas e 552 horas práticas. 

 Durante o curso, os alunos são chamados a 

refletir sobre a importância de vivenciar alguns 

valores cooperativistas, como a igualdade de 

tratamento, a solidariedade, a honestidade e a 

transparência; além destes, o conhecimento 

teórico de temas relacionados a cultura de grãos 

(trigo, soja e milho), fruticultura, hortaliças, 

carnes e derivados (gado / suínos / aves), cadeia 

produtiva do leite, educação ambiental, matemá-

tica comercial e financeira, entre outros assuntos 

importantes para o desenvolvimento dos 

participantes.

 Grupo Integração 

 Com o objetivo de promover a integração e 

valorizar os colaboradores da CERTAJA,a 

Cooperativa conta com o Grupo Integração, 

formado por colaboradores, que realiza 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.

 Projeto PIA (Projeto de Integração com o 

Associado) 

 Presente desde 1999 na CERTAJA, o Projeto 

PIA tem como objetivo levar a Direção da Coope-

rativa em contato direto com os cooperados em 

suas localidades, promovendo, assim, uma 

verdadeira integração. Nas reuniões todos os 

participantes têm a oportunidade tirar dúvidas, 

fazer sugestões, e ficar atualizado a respeito do 

setor elétrico e da atuação da Cooperativa. Em 

2019, foram realizadas quatro reuniões: Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Triunfo, João Maura 

(Rio Pardo), Boca da Picada (General Câmara) e 

Faxinal do Silva Jorge (Bom Retiro do Sul), com um 

público de 309 cooperados

 Projeto Sementes do Cooperativismo 

 Com o objetivo de ampliar a educação coope-

rativista para além dos cooperados, o Projeto 

Sementes do Cooperativismo atende o 5° princí-

pio do cooperativismo (Educação, Treinamento e 

Informação), que trata da Educação Cooperativa, 

 3. PLANEJAMENTO EMPRESARIAL

 O planejamento estratégico da CERTAJA 

Energia é revisado periodicamente através de 

estudo do ambiente competitivo, da filosofia 

empresarial e atribuição de objetivos estratégicos 

alinhados com a Missão Organizacional.

 Ao longo de 2019, o planejamento estratégico 

foi revisado sob uma perspectiva da inovação. 

Uma consultoria do IEL/FIERGS abordou a visuali-

zação do ambiente externo e suas macrotendên-

cias com consequentes desdobramentos na 

realidade da Cooperativa. 

 A definição dos objetivos estratégicos foi 

realizada pelo Conselho de Administração, 

Direção, Gerentes, Gestores e colaboradores 

experientes/relevantes ao processo. 

 Para organizar os diversos objetivos sob 

prisma do cooperado, dos processos internos, 

financeiro e estrutural, foi utilizada a metodo-

logia BSC (Balanced Scorecard). O mapa estraté-

gico 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. 

 Com o intuito de estimular os colaboradores a 

buscar a melhoria contínua, o programa estra-

tégico de participação nos resultados – ProM120, 

distribuiu sobras financeiras aos colaboradores. 

 Concisamente, pode-se dizer que planeja-

mento estratégico se preocupa em manter as 

estratégias da CERTAJA Energia de maneira 

lógica e integrada de forma a transformar o esfor-

ço da equipe de colaboradores em resultados 

ainda maiores para todos.

 4. GESTÃO DE PESSOAS E PROCESSOS

 Nesses 50 anos de existência, sempre houve 

uma força de trabalho engajada e comprometida 

com os objetivos da CERTAJA.

 A busca por resultados positivos e pela melhor 

forma de apresentar um trabalho para os 

cooperados e clientes está sempre presente a 

cada tarefa desenvolvida.

 A Cooperativa, por sua vez, não mede esforços 

para a capacitação e desenvolvimento de seu 

quadro funcional. A segurança e a assertividade 

no desenvolvimento de cada tarefa estão sempre 

em primeiro lugar, garantindo a integridade física.

 Podemos dizer que, em 2019, não foi diferen-

te, pois, através de treinamentos e reciclagens, 

foram capacitados 124 colaboradores, dentre 

gerentes, técnicos, auxiliares administrativos e 

engenheiros, com um investimento de R$ 607 mil 

por parte da Cooperativa.

 5.  ATUAÇÃO NA ÁREA SOCIAL

 D E OLHO NO FUTURO – Programa Aprendiz 

no Campo 

 Os estudantes entre 14 e 24 anos têm espaço 

garantido no cooperativismo, através do Progra-

ma Aprendiz no Campo, que tem como objetivo 

estimular a permanência dos jovens na zona rural, 

promover a sucessão familiar profissionalizada, o 

empreendedorismo e profissionalizar a gestão de 

pequenas e médias propriedades rurais.

 Com base nos princípios que sempre nortea-

ram as ações da CERTAJA -  responsabilidade 

social e o cooperativismo - no ano de 2019 o 

programa beneficiou oito jovens, residentes na 

zona rural do município de Vale Verde.

 Com duração de 17 meses, este Programa 
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 6. AÇÕES AMBIENTAIS 

 A capacidade do ser humano de alterar a 

natureza cresceu de forma gigantesca nos últimos 

200 anos -  foram criados milhares de materiais 

sintéticos e eletrônicos que, na sua maioria, não se 

decompõem, acumulando-se no meio ambiente.

 Assim, surgiu a necessidade da busca de 

soluções para minimizar os impactos proveni-

entes da poluição crescente. Movimentos, organi-

zações e países no mundo inteiro iniciaram ações 

de preservação ambiental e sustentabilidade.

 Com o objetivo de estimular a mudança de 

hábitos dos colaboradores (e de seus familiares), 

dos cooperados e comunidade em geral em rela-

ção à preservação do meio ambiente e da 

sustentabilidade, a CERTAJA, através do SESMA – 

Setor de Segurança, Saúde e Meio Ambiente – 

durante o ano de 2019 promoveu as seguintes 

ações:

 Limpeza das Margens do Rio Taquari

 No dia 23 de março, 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 empresas locais e cidadãos de 

Taquari. 

 Com esta iniciativa toda a população de 

Taquari – aproximadamente 26 mil pessoas -  foi 

beneficiada. Cerca de 1.000 Kg de resíduo/lixo, 

composto principalmente de garrafas PET, artigos 

plásticos, cadeiras, sofás, fogão, pneus, entre 

outros, foi recolhido. 

 Esta ação faz parte da Semana Interna de Meio 

Ambiente da Cooperativa e foi incorporada ao Dia 

C – Dia de Cooperar, campanha de âmbito 

nacional, promovida pela OCB (Organização 

Mundial das Cooperativas Brasileiras), OCERGS e 

SESCOOP/RS.

 Coleta de Resíduos de Vidros

 

 O SESMA realizou nos dias 28 de março e 18 de 

outubro, duas ações ambientais internas, com o 

slogan "Atitudes Simples Movem o Mundo", com 

foco na coleta de resíduos de vidro, como frascos, 

vasilhames, garrafas, copos, travessas, etc. 

 Foram disponibilizados coletores nas depen-

dências da CERTAJA para acondicionamento dos 

recipientes. Aproximadamente 600 Kg de resí-

duos foram recolhidos nas duas campanhas. A 

Cooperativa integrou-se, também, da campanha 

municipal de Taquari.

 Esta ação também fez parte de programa de 

cunho nacional do DIA C – Dia de Cooperar.

 Coleta de resíduos eletrônicos

 De 23 a 25 de setembro foi realizada a 

campanha de COLETA DE RESÍDUOS ELETRÔ-

NICOS, incentivando os colaboradores da 

CERTAJA a descartarem o material acumulado em 

e manifesta o compromisso com a comunidade.

 Voltado a estudantes do ensino fundamental, 

com desafios culturais focados na cooperação, o 

Projeto realizou 13 eventos em 2019, atingindo 

um público de 871 alunos em seis municípios: 

Triunfo, Bom Retiro do Sul, Passo do Sobrado, 

Tabaí, General Câmara e Santa Cruz do Sul e 

recebeu o Prêmio Destaques Cooperar dos Vales, 

promovido pelo jornal O Informativo do Vale, de 

Lajeado, na categoria DIFUSÃO DO COOPERA-

TIVISMO. 

 Cursos em parceria com SENAR e Sindicatos 

Rurais

 Buscando capacitar os cooperados para novas 

oportunidades de trabalho, em 2019 a CERTAJA, 

em conjunto com o SENAR e Sindicatos Rurais, 

promoveu 25 cursos para 276 cooperados, em 

dezessete localidades: Aproveitamento de Frutas, 

Artesanato em Palha de Milho, Bolachas e Salga-

dos, Bonecos de Pano, Costura em Patchwork, 

Eletricista Rural, Empreendedoras no Campo, 

Inclusão Digital, Introdução à Costura, Manuseio 

com Motosserra, Panificação Caseira, Proces-

samento de Frutas, Processamento de Hortaliças 

e Tortas e Docinhos Caseiros.

 Jornal Certajano

 O Certajano é o jornal informativo da Coope-

rativa, e é publicado a cada dois meses (no início 

dos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, 

outubro e dezembro). Possui uma tiragem de 

25mil exemplares, que são entregues gratuita-

mente nos domicílios dos cooperados. Além da 

versão impressa, é disponibilizado on-line, no site 

da Cooperativa (www.certaja.com.br) e enviado 

por mailing aos cooperados que possuem e-mail 

cadastrado.
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 Inspeções Trimestrais

 Para intensificar ainda mais este controle, a 

cada trimestre são realizadas inspeções em todos 

os equipamentos de proteção: individuais, cole-

tivos, ferramentais e dos veículos. Caso seja 

detectado algum fator comprometedor à segu-

rança dos integrantes das equipes, imediata-

mente é solicitado à supervisão as devidas 

adequações.

 Inspeções das Condições do Trabalho (ICT)

 As ICTs têm a finalidade de identificar condi-

ções inseguras, que possam ocasionar perigo à 

saúde e à integridade física dos colaboradores. 

Quando identificadas, são tomadas medidas de 

eliminação e controle.

 Inspeções nas Unidades Extintoras (IUE) 

 Mensalmente os extintores de incêndio da 

Cooperativa são submetidos a uma inspeção 

visual para identificar possíveis avarias, e 

anualmente são enviados para a devida recarga e 

manutenção. 

 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 com a Instituição”. 

 Em 2019 o treinamento para os novos cipeiros 

foi realizado no Auditório da CERTAJA, com uma 

carga horária de 20 horas-aula.

 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 do 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 equipamen-

tos, 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 

cada residência. A atividade foi realizada em 

conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente da 

Prefeitura de Taquari, com o objetivo de reduzir o 

tempo de vida útil dos aterros sanitários, 

minimizar a contaminação por metais pesados 

(especialmente mercúrio, chumbo e cádmio) e 

evitar danos à saúde da população que vive no 

entorno dos aterros sanitários. Cerca de 200 kg 

foram coletados e enviados diretamente para a 

recicladora.

 11ª SIMA – Semana Interna do Meio 

Ambiente

 Durante a 11ª Semana Interna do Meio Ambi-

ente – SIMA, no dia 05 de junho, os colaboradores 

da CERTAJA assistiram a palestra “Mudança já: 

Sustentabilidade”, conduzida por uma especia-

lista no assunto, com o objetivo de promover a 

conscientização de mudança de hábitos para que 

o futuro do nosso meio ambiente seja mais 

saudável através da sustentabilidade. 

  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 relativa às doenças ocupa-

cionais e aos acidentes de trabalho. Algumas das 

medidas preventivas que se destacaram em 2019 

foram as inspeções realizadas periodicamente 

pelo setor, bem como os treinamentos periódicos 

e de reciclagem.

  Inspeções de 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 o 

cumprimento dos procedimentos de segurança 

por parte dos colaboradores. São metodicamente 

planejadas, de forma que, primeiramente, é 

realizada a análise preliminar de riscos, para 

identificar os agentes nocivos de cada atividade. A 

partir desta análise, são definidas medidas 

preventivas, 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, dar orientação aos 

colaboradores, para manter os padrões do SESMA 

compatíveis com os padrões da FECOERGS, e 

conforme exigido pelas normas de segurança. 

Durante o ano de 2019 foram realizadas aproxi-

madamente 246 inspeções.
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de fornecimento de energia elétrica e trata sobre 

contratos, medição para faturamento, leitura, 

cobrança, pagamento, responsabilidades da 

distribuidora e do consumidor, ressarcimento de 

danos elétricos, dentre outros assuntos. O SESMA 

organizou este treinamento, que faz parte do 

calendário de eventos da FECOERGS e conta com 

o apoio do Sescoop/RS.

 Treinamento para Operadores de Centro de 

Operação e Distribuição (COD)

 No período de 14 a 24 de outubro foi realizado 

o curso para os Operadores do Centro de Opera-

ção e Distribuição (COD). Com a carga horária total 

de 72 horas, doze pessoas participaram, dentre 

elas colaboradores da CERTAJA e também de 

outras cinco cooperativas. 

 O curso teve como objetivo a capacitação dos 

colaboradores em relação ao conhecimento das 

rotinas e principais terminologias operacionais 

utilizadas nos Centros de Operação (COD). 

 Os CODs funcionam ininterruptamente, 24 

horas por dia, monitorando informações de todo o 

sistema elétrico. Desta forma, as decisões de 

ações necessárias a cada situação podem ser 

tomadas com maior sucesso.

  8. DESEMPENHO OPERACIONAL

 Ligações de Consumidores

 No ano de 2019 foram ligadas 1.055 unidades 

consumidoras, com predomínio da classe 

Residencial, que corresponde a 833. A segunda 

mais representativa foi a classe Rural, com 188. Os 

quantitativos por classe de consumo estão 

apresentados a seguir:

 

 Consumo de Energia 

 A energia distribuída pela Cooperativa em 

2019 corresponde a 108.228 MWh, ou seja, 3,47% 

superior aos 104.596 MWh distribuídos no ano 

anterior. Na análise dos dados por classe de 

consumo se destaca o crescimento de 15,15% na 

classe industrial, que corresponde a 2.182 MWh, e 

o aumento de 4,33% na classe rural, equivalente a 

1.803 MWh. O aumento de consumo da classe 

industrial se deve ao crescimento das empresas, 

uma vez que não houve aumento no número de 

unidades desta classe. O incremento de energia 

distribuída na classe rural, está diretamente 

relacionada ao aumento de unidades consumi-

doras, principalmente com atividade de irrigação.

 No ano, 156 unidades consumidoras classi-

ficadas como rurais passaram para outras classes, 

e 409 de outros para rurais, reflexo principal da 

readequação dos cooperados às novas exigências 

do governo federal. 

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 feito de seis em seis meses. 

 Treinamento de Reciclagem em NR 35 

(Trabalho em Altura)

 O curso de Reciclagem Trabalho em Altura é 

realizado de dois em dois anos, tendo por objetivo 

a capacitação do colaborador para desempenhar 

as suas funções de acordo com o previsto na NR 35 

-  visando garantir a execução de suas atividades 

com segurança.

 No ano de 2019 ele foi realizado nas depen-

dências do Setor de Serviços Elétricos, para os 

profissionais eletricistas e os demais que execu-

tam tais atividades e que já realizaram o curso de  

NR-35.

 Os principais itens revistos no treinamento 

foram:

 ·Riscos inerentes ao trabalho em altura

 ·Revisão dos equipamentos de segurança

 ·Confecção de nós específicos para pontos de 

ancoragem e amarração

 ·Prática de escalada em postes e resgate.

 Treinamento Introdutório (integração 

específica) e Treinamento Periódico. 

 A Integração de Segurança trata-se de um 

processo de adaptação do funcionário com o 

ambiente de trabalho, com o objetivo de 

proporcionar o conhecimento e a orientação 

sobre os riscos relacionados à sua função e sua 

atividade profissional. Realizado antes do início 

das atividades laborais na Cooperativa, visa 

garantir a segurança e a integridade física do 

colaborador. Da mesma forma, são realizados 

treinamentos periódicos para colaboradores já 

admitidos e empresas prestadoras de serviço, 

objetivando assim, o reforço de assuntos 

referente a segurança e saúde no trabalho.

 Treinamento sobre a Resolução ANEEL 

414/2010 

 Durante os meses de julho e agosto, 78 colabo-

radores (divididos em três turmas) participaram 

do Curso sobre Resolução Normativa da Aneel 

414/2010. Esta resolução apresenta para as 

distribuidoras e consumidores as condições gerais 
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aplicadas correspondem a Resolução Homolo-

gatória ANEEL nº 2.543/19.

 O aumento da receita de 24,39% na classe 

industrial está relacionado ao crescimento no 

consumo que foi de 15,15% no mesmo período. 

 O crescimento do faturamento com a classe 

rural deve-se fundamentalmente ao crescimento 

de consumo, em grande parte devido ao retorno 

de muitos cooperados que haviam perdido o 

benefício a este enquadramento no ano de 2018. 

Com a recuperação do enquadramento e seus 

descontos inerentes, os cooperados migraram da 

classe residencial para a rural, o que contribuiu 

para a redução da receita na classe residencial.

 O aumento de 5,54% no faturamento da classe 

comercial mostra o reflexo do reajuste tarifário, 

uma vez que o consumo ficou praticamente o 

mesmo verificado em 2018.

 Na classe “Outros” (Poderes Públicos, Ilumina-

ção Pública, Serviço Público e Consumo Próprio), 

cabe destacar que tanto o consumo quanto o 

faturamento não tiveram crescimento signifi-

cativo.

 No montante total da receita está incluída a 

parcela referente a Bandeiras Tarifárias, sendo 

que em 2019 foi recolhida 40,06% a menor que em 

2018. Salienta-se que estes valores de bandeiras 

são integralmente repassados ao governo fede-

ral. 

 O aumento da receita é proporcionalmente 

superior ao aumento de energia distribuída, isto é 

explicado quando se observa a variação por classe 

de consumo, uma vez que estas possuem tarifas 

de energia diferentes. O gráfico a seguir ilustra a 

distribuição da receita por classes. 

 Tarifas

 A CERTAJA Energia teve seu reajuste anual a 

partir de 29 de maio de 2019, conforme previsto 

na Resolução Homologatória ANEEL nº 2.543/19. 

O efeito tarifário médio percebido pelos coope-

rados foi de 6,88% (seis vírgula oitenta e oito por 

cento).  Para os cooperados atendidos em Alta 

Tensão (Grupo A) o efeito médio percebido foi de 

7,1% (sete vírgula um por cento) e para os 

atendidos em Baixa Tensão (Grupo B) foi de 6,8% 

(seis vírgula oito por cento).

 Em 2019 as tarifas de fornecimento da CERTA-

JA Energia foram alteradas através de Reajuste 

Tarifário, sendo aplicada a meto-

dologia fundamentada no PRORET 

8.4 e PRORET 8.5. Este último, Sub-

módulo 8.5, estabelece os procedi-

mentos referentes a regulamen-

tação da Lei n° 13.360/2016, que 

criou a subvenção para compensar o 

impacto tarifário da reduzida 

densidade de carga do mercado das 

permissionárias. 

 As tarifas aplicadas até maio de 

2019 são referentes ao processo tarifário de 

2018, relativos a Resolução Homologatória 

ANEEL n° 2.398/18. 

 Em 2019 a geração distribuída, no regime de 

compensação, chegou a 110 unidades conectadas 

como microgeração e 2 minigeração. 

 O gráfico a seguir traz os percentuais do 

consumo por classe do ano de 2019.

 Programa de  recuperação da receita / Fisca-

lização de unidades consumidoras

 A s  p e r d a s  d e 

energia em 2019 

foram de 10,01%, 

praticamente a mes-

ma verificada em 

2018. A Cooperativa 

mantém a estratégia 

de realizar f isca-

lizações de combate 

às irregularidades e 

recuperar a energia desviada, buscando a cons-

cientização dos cooperados de que as irregu-

laridades são um prejuízo para todos. A tecnologia 

de monitoramento por telemetria, 

que abrange aproximadamente 

300 unidades consumidoras, coibe 

as violações dos sistemas de medi-

ção. 

 Em 2019 foram executados 102 

serviços de vistoria com suspeita 

de irregularidade em unidades 

consumidoras, com recuperação 

de aproximadamente 73.922 kWh. 

Em valores monetários médios, 

com tributos, corresponde a aproximadamente 

R$ 56 mil. 

 O investimento em equipamentos mais 

eficientes e na estruturação das redes também 

são fatores preponderantes na redução das 

perdas e na maior eficiência do sistema elétrico da 

CERTAJA Energia.

  Participação das classes de consumo na 

variação da receita

  O crescimento da Receita de 2019, que 

corresponde a 7,44% em relação a 2018, é uma 

consequência dos índices positivos dos reajustes 

tarifários realizados neste período. 

 Conforme calendário regulatório, as tarifas 

aplicadas até maio de 2019 são referentes a 

Resolução Homologatória ANEEL nº 2.398/18, já 

no período de junho a dezembro as tarifas 
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registro e acompanhamento dos processos.

 Ao final do ano, 4.322 e-mails de cooperados 

estavam cadastrados, permitindo uma comuni-

cação direta e rápida. Dentre as facilidades deste 

meio, está o envio de faturas digitais e o recebi-

mento de diversas solicitações e esclarecimentos.

 Qualidade do fornecimento 

 Os indicadores DEC e FEC, que são a Duração 

Equivalente por Consumidor e Frequência Equiva-

lente por Consumidor, permitem o acompa-

nhamento 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 indica-

dores são enviados à ANEEL e são dois dos 

principais índices que medem a qualidade do 

fornecimento. Já o TMA exprime o tempo médio 

de atendimentos das equipes da CERTAJA 

Energia para atender um comunicado de falha, 

seja com falta de energia ou não. 

 Os índices de DEC e FEC tiveram um aumento 

em relação ao ano anterior, quando a Duração 

Média passou de 20,39 para 24,57, e a Frequência 

Média passou de 13,67 para 14,94.

 Destaca-se o aumento das interrupções não 

programadas, que são aquelas oriundas de falhas 

no sistema. A duração média não programada 

passou de 16,37 para 20,35 horas. A frequência 

média, passou de 11,64 para 12,27 vezes.

 Nestes valores, destaca-se a influência das 

faltas por suprimento externo, ou seja, dos forne-

cedores de energia para a Cooperativa, que teve 

 Com vistas a reduzir, neste ciclo, o impacto do 

citado percentual de reajuste médio para o Grupo 

A, os Conselhos de Administração e Fiscal 

aprovaram a proposta da Presidência no sentido 

de que, no período compreendido entre junho de 

2019 e maio de 2020, a Cooperativa concedesse 

um desconto nas tarifas. A redução corresponde a 

25% do valor da componente TUSD, que integra a 

tarifa homologada para o consumo de energia 

fora da ponta – EFP dos consumidores cativos. 

Assim, para as modalidades tarifárias verde e azul, 

a referida componente, que originalmente era de 

R$ 0,07534/kWh, ficou em R$ 0,05651/kWh.

 Atendimento ao consumidor

 No ano de 2019 foi observado um aumento de 

16,74% nos atendimentos prestados ao coope-

rado. Um aumento de 30,75% em atendimentos 

emergenciais (aqueles solicitados para atendi-

mento de falta ou falha no fornecimento) e 

13,92% a maior de solicitações comerciais (ligação 

nova, religação, troca de medição, etc.).

 Para que os cooperados façam contato com a 

Cooperativa são disponibilizados diversos canais 

de relacionamento: postos de atendimento, plata-

forma SMS, 0800, App - aplicativo para celular, e-

mail, site e agência virtual. 

 A agência localizada na matriz da Cooperativa 

e os cinco postos de atendimento são estratégicos 

e localizados em pontos que propiciem como-

didade ao Cooperado.

 A atualização cadastral contínua é um diferen-

cial para interação com o cooperado através das 

plataformas de envio e recebimento de SMS, 

comunicando pelo número 27800. 

 Em 2019 a CERTAJA Energia implementou 

uma nova plataforma de gerenciamento das 

ocorrências, onde as mensagens SMS são 

enviadas automaticamente aos cooperados 

quando da detecção da falha do fornecimento. 

Este mecanismo permite que muitos cooperados 

recebam a informação que a Cooperativa já está 

ciente da falha e trabalhando para o reestabe-

lecimento. 

 Em 2018, a CERTAJA Energia enviou 165.313 

SMS aos cooperados, informando sobre falhas de 

fornecimento ou desligamentos programados. 

Em 2019, este número aumentou para 455.376. 

 O Disque Energia corresponde ao canal 

gratuito 24 horas por dia, que possibilita contato 

direto com o atendente da Cooperativa através do 

número 0800 541 6185. Em 2019 foram mais de 

57.550 ligações atendidas. 

 Além das informações disponibilizadas no site 

da Cooperativa, é possível acessar a plataforma 

de “Serviços Online” no formato de Agência 

Virtual. Foram 38.382 acessos por meio deste 

canal em 2019.

 As solicitações encaminhadas por e-mail 

corporativo são protocoladas nos sistemas de 

gestão de serviços, de tal modo possibilita o 
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Ainda, no decorrer do ano, foi adquirido um 

transformador móvel, também com capacidade 

de 25 MVA, com a função de substituir os 

transformadores das subestações em caso de 

falha ou necessidade de manutenção.

 As obras necessárias para a instalação do 

transformador móvel estão ocorrendo, tanto na 

SE CTJ1 quanto na E CTJ2, e estão programadas 

para serem finalizadas no ano de 2020.

 2-Melhorias 

 Seguindo o planejamento estratégico, que 

objetiva aumentar a confiabilidade do sistema 

elétrico, a CERTAJA investiu prioritariamente em 

obras que propiciam a interligação entre redes de 

localidades diferentes. Estas obras visaram a 

transferência de carga das redes para fontes 

alternativas, reduzindo o tempo de interrupção 

quando de uma falha maior no sistema elétrico.

 Oitenta e oito obras foram realizadas, sendo 

11 de recondutoramento na localidade de Monte 

Alegre e as demais específicas para melhorias no 

sistema, totalizando R$ 3,3 milhões.

  3-Renovação de Ativos

 Foram realizadas 200 obras para renovação de 

ativos que chegaram ao final da vida útil e/ou não 

chegaram ao final da vida útil, com valor total de 

R$ 1,5 milhão.

 4-Manutenção

 Foram realizadas 43 obras de manutenção, 

com valor total de R$ 111 mil.

 9. DESEMPENHO ECONÔMICO E 

FINANCEIRO 

 Análise do Resultado

 O resultado de 2019 foi de R$ 16,1 milhões, 

tendo registrado um aumento de R$ 4,2 

milhões, ou 36%, em relação ao de 2018, 

que foi de R$ 11,9 milhões.

 As Receitas de Fornecimento de Energia 

e de Disponibilização do Sistema au-

mentaram em R$ 5 milhões, que re-

presenta um acréscimo de 7,6% em 

relação ao ano anterior.  O referido 

acréscimo tem origem no resultado do 

reajuste tarifário de 2018 cujo efeito 

decorreu, em parte da aplicação do 

reajuste médio de 10,00%, com reflexo 

nos meses de janeiro a maio, e em parte 

ao efeito do reajuste tarifário de 2019 

de 6,88%, que se refletiu no período de 

junho a dezembro. 

 Ainda com relação à Receita Bruta, destaca-se 

o expressivo aumento na rubrica Outros Ingres-

sos/Receitas, na ordem de R$ 8,5 milhões, 

correspondendo a 49% sobre o valor do exercício 

anterior.  Esta variação tem origem na diferença 

do valor total recebido a título de Subvenção para 

Cooperativas com Reduzida Densidade de Carga, 

principalmente pelo fato de que neste ano 

recebemos doze parcelas, ao passo que em 2018 

recebemos somente sete, porque a subvenção 

teve início em junho de 2018.

 Variação relevante foi verificada também nos 

custos com Energia Elétrica Comprada para 

Revenda.  O total de 2019 foi de R$ 35,3 milhões, 

enquanto que em 2018 havia sido de R$ 25,1 

milhões. Este aumento de R$ 10,2 milhões decor-

reu do aumento de preço da energia comprada em 

2018 e das reduções dos descontos sobre este 

um aumento de 11% das interrupções para 22% 

em relação ao ano anterior para o DEC, e de 14% 

para 20% para o FEC.

 O Tempo Médio de Atendimento (TMA) 

compreende o tempo médio que uma equipe da 

CERTAJA Energia leva para atender uma 

comunicação de falha de fornecimento, como 

mencionado anteriormente. Em 2019 obteve-se 

um tempo médio de 141 minutos para um 

atendimento emergencial. Houve um pequeno 

aumento em relação ao ano anterior. 

 Níveis de Tensão

 Distribuir uma energia elétrica de qualidade é 

uma das premissas da CERTAJA Energia, desta 

forma, as equipes do Setor de Engenharia avaliam 

constantemente as condições técnicas das redes e 

buscam novas tecnologias para incrementar a 

qualidade. 

 Em alinhamento com a necessidade de melho-

rias, a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) escolhe aleatoriamente alguns consumi-

dores para que a qualidade de energia seja 

atestada por medições dos níveis de tensão. 

Assim, a CERTAJA Energia envia trimestralmente 

para a Agência Reguladora uma série de resulta-

dos de medições feitas em seus Cooperados.

 No ano de 2019 foram 

realizadas 168 medições de 

níveis de tensão que foram 

enviadas à ANEEL, das 

quais resultaram em 21 

ajustes de TAPs em trans-

formadores e cinco obras 

de melhorias, totalizando 

um investimento de aproxi-

madamente R$ 147 mil. Os 

cooperados solicitaram 

outras 53 medições ao 

longo do ano.

 As violações dos indica-

dores de níveis de tensão 

geraram uma compensação 

financeira de R$ 240,59, e 

foram inseridas como crédi-

to nas faturas de energia.

       Obras de Distribuição :

     1-Expansão

     No ano de 2019, foram 

realizadas 171 obras desti-

nadas ao atendimento de 

novos clientes e aumento 

de carga, no valor total de 

R$ 2,6 milhões. 

   Além destas, foram realizadas as obras 

necessárias para a ampliação da subestação CTJ2, 

com a aquisição de um novo transformador de 25 

MVA, que substituirá o atual de 10 MVA, aumen-

tando capacidade de carga da subestação.
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preço havidas em maio de 2018 e maio de 2019. 

Acumulados, os efeitos destas alterações impac-

taram em 47% no período de janeiro a maio e em 

30% no período de junho a dezembro.

 Quanto aos Custos Gerenciáveis, tais como 

Pessoal, Serviço de Terceiros, Amortização e 

Outras, a variação ficou em R$ 1,8 milhão, que 

corresponde a uma redução de 7,8% em relação 

ao ano anterior.  Parte desta diferença negativa 

decorre de êxito obtido em ação judicial, que 

implicou na reversão de R$ 2,2 milhões na despesa 

de provisão para contingências. A variação total 

do grupo não contempla os Custos de Construção, 

visto que estes são compensados pela Receita de 

Construção e, portanto, não influem no Resultado 

do período.

 Variação Patrimoniais

 Em 2019 o patrimônio da Cooperativa aumen-

tou em R$ 14,5 milhões, tendo passado de R$ 

121,6 milhões em 2018 para R$ 136,1 milhões em 

2019, o que corresponde a 12% de aumento. 

 No Ativo, as maiores variações se verificam no 

grupo Caixa e Equivalentes de Caixa, com 

incremento de R$ 4,1 milhões em relação ao ano 

anterior, no Ativo Financeiro Indenizável e 

Intangíveis – que registram os bens patrimoniais, 

com variação positiva de R$ 8,8 milhões e nos 

Ativos Financeiros Setoriais, com aumento de R$ 

1,6 milhão. 

 O aumento no grupo Caixa e Equivalentes de 

Caixa está relacionado com as aplicações finan-

ceiras de excedentes, destinadas a futuros inves-

timentos já planejados pela Cooperativa e a cober-

tura de eventuais 

desembolsos vin-

culados às contin-

gências judiciais. 

 A variação do 

Ativo Financeiro In-

denizável repre-

senta a parcela dos 

i n v e s t i m e n t o s 

realizados em 2019 

que não estará amortizada ao final do contrato de 

permissão.

 No Passivo e Patrimônio Líquido, as variações 

mais expressivas são verificadas nas Reservas de 

Sobras, R$ 15,8 milhões, e decorrem das sobras 

apuradas no período em análise, devidamente 

ajustadas pelos valores de realizações e desti-

nações havidas no ano, em atendimento ao que 

está previsto no Estatuto da Cooperativa.

 Ainda no Passivo, se verifica uma redução da 

ordem de R$ 2,1 milhões nos empréstimos e 

financiamentos Não Circulantes, decorrente das 

transferências para o Circulante realizadas no 

exercício, sem a correspondente realização de 

novas captações.  A variação no valor registrado 

no Circulante é composta principalmente pelos 

valores transferidos do Não Circulante e também 

de um montante de R$ 2,8 milhões, que repre-

senta o total da dívida amortizada no exercício. 

Pode também ser constatado um aumento no 

saldo da conta de Fornecedores, na ordem de R$ 

1,3 milhão, havido em virtude, principalmente, do 

efeito da retirada dos descontos remanescentes 

na tarifa de compra de energia que impactou em 

20 % o custo deste insumo. Outra variação 

expressiva neste grupo está nas Provisões para 

Contingências, cujo saldo reduziu em R$ 1,8 

milhão no ano especialmente em função do êxito 

em ação fiscal e dos ajustes desta e das demais, 

em decorrência de reavaliação das possibilidades 

de êxito realizada em conjunto com a Assessoria 

Jurídica da Cooperativa, como está detalhado na 

Nota Explicativa número 9 das Demonstrações 

Contábeis. 
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 Valor Adicionado

 Em 2019, o valor adicionado líquido gerado 

como riqueza pela permissionária foi de R$ 48,9 

milhões, representando 42,40 % da Receita Bruta, 

com a seguinte distribuição:

 Agradecimentos

 Encerramos aqui nosso Relatório Social, tra-

zendo uma série de dados e informações daquilo 

que aconteceu no exercício findo e que é de 

interesse do nosso cooperado. Na sequência 

apresentamos para análise e avaliação toda a 

movimentação econômica financeira, compilada 

no Balanço Patrimonial e Demonstrativo de 

Sobras e Perdas, bem como as notas explicativas 

com os devidos pareceres do Conselho Fiscal e da 

Auditoria Externa. Feito isso, precisamos, mais 

uma vez, externar nosso sentimento de gratidão 

aos nossos Conselheiros de Administração e Fiscal 

pela forma comprometida e profissional com que 

têm desempenhado seu papel. As nossas 

lideranças maiores, na pessoa do senhor Jânio 

Vital Stefanello, presidente da INFRACOOP, e Iloir 

de Pauli e José Zordan, presidente e superin-

tendente respectivamente da FECOERGS, nosso 

reconhecimento pelos relevantes serviços 

prestados na defesa dos interesses do nosso 

sistema. Aos nossos colaboradores, a energia que 

faz essa máquina rodar, nossa gratidão por tudo 

que fazem pelo engrandecimento da nossa 

Cooperativa. Por fim, aos nossos cooperados e 

cooperadas por quem e para quem a Cooperativa 

existe, nosso muito obrigado pelo apoio e 

confiança em nós depositado para cumprir mais 

esse ano de nosso mandato.

 A todos, o nosso mais profundo agrade-

cimento.

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

Taquari Jacuí (CERTAJA Energia) distribui energia 

elétrica a associados e clientes. 

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 RGE 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

 ligando vidas! 
HÁ 50 ANOS 



Fornecer energia confiável, de 
forma sustentável, valorizando 

o relacionamento e a melhoria da 
qualidade de vida do cooperado.

MISSÃO
Ser reconhecida por seus 

cooperados como referência de 
qualidade no fornecimento de 

energia e no atendimento prestado 
por seus colaboradores.

VISÃO DE FUTURO - 2020

Adesão voluntária e livre    Gestão democrática    Participação econômica dos membros| |
Autonomia e independência    Educação, formação e informação|

Intercooperação    Interesse pela comunidade|

PRINCÍPIOS COOPERATIVISTAS

Cooperação    Segurança    Comprometimento    Competência    Ética    Relacionamento| | | | |VALORES



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


