Valores e Princípios e Visão de Futuro

Valores e Princípios
Cooperação: Valorizamos o trabalho em equipe com
responsabilidade e lealdade, procurando retribuir a
confiança que nos é dada pelo associado.
Comprometimento: Assumimos nossa parcela na
busca da Visão de Futuro da Empresa e no cumprimento
de nossa Missão, com persistência e criatividade.
Competência: Valorizamos os talentos que prezam pela
excelência de seu trabalho, demonstrando coerência,
seriedade de propósitos e realização pessoal.
Ética: Cumprimos os compromissos legais e institucionais,
respeitando nossos Valores e Princípios.
Segurança: Atuamos dentro das Normas Técnicas,
primando pela segurança de nossos colaboradores,
associados e clientes.

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

Ser +
CERTAJA
Educação, cultura e compromisso
com a comunidade
Flashmob no Supermercado no lançamento da campanha

Um ano repleto de atividades culturais voltadas
para o bem estar da comunidade de Taquari e
arredores. Assim pode-se caracterizar o ano de 2014 na
CERTAJA Desenvolvimento. Cumprindo os princípios
do cooperativismo de “Educação, treinamento e
informação” e “Compromisso com a comunidade”, a
Cooperativa, de forma inédita, lançou a campanha
SER+CERTAJA. Através de ações cooperativas, estes
princípios foram colocados em prática e todos se
beneficiaram: associados, clientes, empresas parceiras
e a Cooperativa, que estreitou os laços com a
comunidade taquariense apresentando a área de
Varejo como uma
verdadeira cooperativa de consumo e
ampliando seu quadro social.
Através de parcerias estabelecidas
com empresários
locais, os associados
da CERTAJA Desenvolvimento receberam descontos em
serviços e produtos
nos segmentos de
Laboratórios de Análises Clínicas, Academias de Ginástica,
Clínicas de Estética,
Escolas, Fisioterapeutas e Farmácias.

Atividades mensais, realizadas às 20 horas das
últimas quintas-feiras de cada mês, no Teatro São João,
promoveram à comunidade momentos de reflexão,
informação e também diversão. Temáticas diversas
como motivação, relações interpessoais, ética,
liderança, dentre outras foram apresentados ao
público. Em outubro, mês de aniversário do Grupo
CERTAJA, um show do Grupo Musical Mas Bah
apresentou uma forma diferente e inusitada de
representação do folclore gaúcho, fazendo releituras
de músicas tradicionais. Em todas estas atividades a
Cooperativa contou com o patrocínio do Sescoop/RS.
Descontos de 5% e parcelamento em 6 vezes nas
compras realizadas no Bazar do Supercentro, 50 dias
para pagamento do Cartão CERTAJA e uma Oficina
Financeira com professor especializado foram
iniciativas que visaram beneficiar diretamente o
orçamento dos associados.
Pensando no desenvolvimento de hábitos
saudáveis da população, foi realizado o programa Viver
Bem. Todas as quartas-feiras, às 9 horas, no Super
Matriz, grupos se reuniram para a realização de
atividades físicas orientadas, palestras e degustações
variadas de alimentos saudáveis, condizentes com o
programa.
Nas tardes das quintas-feiras os associados
puderam se beneficiar de atendimento nutricional
gratuito (mediante marcação prévia de horário), onde a
nutricionista da CERTAJA atendeu individualmente os
interessados, orientando não apenas o tratamento da
obesidade, mas também outros problemas relacio-
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Projeto Ser + CERTAJA

rativistas em três formas de arte: dança, teatro e
música. No dia 20 de novembro estes jovens
apresentaram na ACERTA, de forma criativa e
lúdica o verdadeiro sentido da cooperação e do
cooperativismo, emocionando o público presente.

Domingo na Lagoa: atrações variadas para a comunidade

nados à alimentação, como diabetes, intolerância à
lactose e ao glúten. De setembro a dezembro, 148
associados foram atendidos.
Os pets dos associados também não foram
esquecidos. A Cooperativa conta com uma
médica veterinária à disposição para
consultas e aplicação de vacinas, sem
agendamento prévio, de segunda a sextafeira, das 10 às 17 horas.

Além das ações citadas, a Cooperativa
promoveu três edições do Domingo na Lagoa.
Valorizando os talentos locais, bandas de estilos
musicais variados e grupos de dança se
apresentaram para o público. Em 7 de dezembro
houve a edição “Domingo na Lagoa – Especial de
Natal”, com shows artísticos voltados para o
público de todas as idades, presença do Papai Noel
e “Totem” de fotos personalizadas, além das
tradicionais atrações, como brinquedos infláveis,
distribuição gratuita de pipoca, balas e balões.
Baseado em todo o relato exposto, pode-se
afirmar que a CERTAJA Desenvolvimento é uma
cooperativa que, em sua atividade, tem como foco

Em parceria com a CERTA JA
Energia, a CERTAJA Desenvolvimento realizou
o P r o j e t o
Sementes do
Cooperativismo
em três escolas
estaduais situaShow do Grupo Musical Mas Bah, no Teatro São João
das na área urbana de Taquari:
atender às necessidades dos associados, oferecendo
Pereira Coruja, Barão de Ibicuí
um serviço de qualidade. Numa cooperativa como a
e Barão de Antonina. Duzennossa, a satisfação das pessoas é muito mais
tos e sessenta estudantes das
importante do que o lucro.
séries finais do Ensino Fundamental foram desafiados a
apresentar os ideais coope-
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Mensagem do Presidente
O ano de 2014 foi bastante impactante para a
CERTAJA Desenvolvimento. Já começamos o período
com acentuada crise financeira em razão do atraso na
entrada em operação da nossa primeira central
hidrelétrica – a PCH Morrinhos, situada no município de
Barão do Triunfo. Inúmeros problemas, adiante descritos neste relatório, causaram significativos atrasos
tanto na PCH Morrinhos (99% da CERTAJA) como PCH
Abranjo (40% da CERTAJA). Como consequência,
nossas expectativas de retorno financeiro, provenientes da operação dessas duas usinas, não só não se
confirmaram como se inverteram, pois tivemos que
aportar capital para bancar os prejuízos decorrentes
dos atrasos. Resolvemos parcialmente o problema
vendendo os direitos de operação de outra usina que
pretendíamos explorar – a PCH Cazuza Ferreira.
A longa penúria com o caixa desabastecido
prejudicou bastante nossas negociações de compra de
mercadorias. Como a lei de mercado, no varejo, impede
repassar ao consumidor a majoração dos custos,
tivemos que trabalhar com margem menor do que a
prevista, impactando negativamente na lucratividade
bruta das nossas operações. O custo financeiro foi, sem
dúvida, o maior vilão para nós, este ano, principalmente
aquele gerado para financiar o capital de giro
necessário para as operações da cooperativa.
Por outro lado, temos boas notícias. Iniciamos o
ano com o firme propósito de “reapresentar” a área de
Varejo da CERTAJA Desenvolvimento, a Taquari e
vizinhanças, como uma verdadeira cooperativa de
consumo, estabelecendo uma relação cooperativaassociado com as pessoas destas comunidades.
Aparentemente a proposta está sendo bem aceita, pois
as vendas do Varejo estão superando os valores
orçados.

e sobras superiores às nossas expectativas, vem
compensando um pouco os prejuízos já mencionados.
A venda de Cazuza Ferreira equilibrou as finanças, mas o desafio continua porque há uma demanda
reprimida de novos investimentos absolutamente
necessários para cumprirmos os nossos objetivos
sociais.
Aos poucos, apesar das dificuldades, vamos
encontrando nosso caminho. Assumindo a identidade
de uma cooperativa mista, com uma área de produção
agropecuária e outra área de consumo, a CERTAJA
busca alcançar seu objetivo social cujo foco é na
prestação de um ser viço que seja realmente
importante para o associado e para a comunidade em
geral.
Passado o “furacão” 2014, vamos nos preparando para um ano de muito trabalho com significativo
volume de operações e uma expectativa de grande
melhoria no desempenho financeiro - graças a venda de
Cazuza - e operacional, com a redução de custos de
pessoal gerada por diversas melhorias nos processos
operacionais.
Em 2015 contamos, cada vez mais, com a
participação do associado. Quanto mais o associado
operar com a cooperativa, em qualquer de suas áreas,
mais ela se torna viável em termos econômicos e vai,
cada vez mais, consolidando o papel de fomentar o
desenvolvimento da produção regional, tornando-se
uma parceira inseparável dos nossos associados
produtores, consumidores e servidores.
Saudações cooperativistas!

Na área de Fomento há que destacar o excelente desempenho da Agroveterinária que, com vendas

Pedro Maia
Presidente
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Mensagem do Gerente Financeiro
Nossa mensagem anual tem por objetivo apresentar os elementos que impactaram de forma mais
significativa o Demonstrativo de Sobras e Perdas e o
Balanço Patrimonial da Cooperativa, visto que as
informações mais detalhadas a respeito das diversas
contas são apresentadas nos quadros e textos que
integram as Notas Explicativas.
Trazemos inicialmente o resultado que aponta
para uma perda líquida, antes do imposto de renda e
contribuição social, da ordem de R$ 3,7 milhões.
Destes, R$ 1,2 milhões correspondem ao valor
líquido das operações menos relacionadas às atividades
diárias da Cooperativa. O resultado negativo dos
investimentos na área de geração de energia, na PCH
Morrinhos e PCH Abranjo totalizou 7,3 milhões. Por outro
lado, a venda da participação na PCH Cazuza Ferreira,
resultou em R$ 6,1 milhões positivos.
As perdas nos empreendimentos de geração
resultaram principalmente do atraso no início da
operação comercial destes, que implicou na necessidade
de adquirirmos energia para cumprirmos os contratos de
venda, firmados quando da contratação dos financiamentos com vistas oferecer garantias aos agentes
financeiros. Destaca-se ainda o preço pago pela referida
energia que, em decorrência das condições do mercado
em 2014, foi significativamente superior à receita
correspondente, o que ocasionou perdas em tais
operações.
Excluídos os efeitos citados nos parágrafos anteriores e considerando somente as operações vinculadas
mais diretamente às atividades fins (Fomento Agropecuário, Varejo e Serviços Elétricos), o resultado apurado é
uma perda líquida de R$ 2,6 milhões, superando em R$ 2,1
milhões a apurada em 2013.
Parte substancial deste resultado (R$ 1,6 milhões)
corresponde às despesas financeiras que já haviam sido
significativas em 2013 (R$ 1,2 milhões) e que em 2012
eram bastante inferiores (R$ 626 mil). O aumento desta
despesa está vinculado à necessidade de aportes de

recursos em Morrinhos que, calculados a valores
atualizados, totalizam aproximadamente R$ 9 milhões
em dezembro de 2014. A dificuldade de caixa decorrente
destes aportes, que teve início em 2013, se agravou em
2014.
Outro fator verificado no âmbito operacional foi
que o CMV – Custo da Mercadoria Vendida apresentou um
aumento de 14,8%, ao passo que a Receita Bruta
aumentou em 12,6%, que aponta para uma redução na
margem bruta. Uma das variáveis que se fez refletir neste
comportamento foi a situação de caixa, que não permitiu
ganhos nas negociações vinculadas a antecipações de
pagamentos.
Em termos de patrimônio, cuja estrutura está
representada no Balanço Patrimonial, verificamos um
aumento de 1% em relação ao ano anterior.
No Ativo, destaca-se o aumento das Contas a
Receber, tanto de Clientes, de quase R$ 2 milhões, quanto
de terceiros, na ordem de R$ 4 milhões, sendo estes
relativos à venda da participação em Cazuza e realizáveis
até julho de 2015. Por outro lado, verifica-se a redução
dos investimentos em geração, no valor de R$ 7,6
milhões, refletidos nas contas de Adiantamentos,
Investimentos e Imobilizado.
No Passivo os componentes com variações mais
expressivas são as Perdas Acumuladas, que implicaram
em uma redução de R$ 4,6 milhões no Patrimônio Líquido,
o aumento de mais de R$ 2 milhões nos Empréstimos e
Financiamentos e de R$ 1,3 milhões no saldo de
Fornecedores de mercadorias.
Em resumo, como pode se constatar nas
demonstrações e notas que integram a Prestação de
Contas do Exercício, a situação econômica da Cooperativa
apresentou um decréscimo em relação ao ano de 2013. A
reversão deste quadro é o objetivo das ações a serem
empreendidas em 2015.
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1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
Assembleia Geral dos Associados – É o órgão
supremo da Cooperativa, dentro dos limites da lei e do
estatuto, e tem a prerrogativa de tomar todas e
quaisquer decisões, sendo que estas vinculam e
o b r i g a m a to d o s o s a s s o c i a d o s , m e s m o q u e
discordantes ou ausentes.

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 suplentes. No exercício de 2014
esteve reunido em doze oportunidades.
Conselho Fiscal – tem como principal objetivo a
fiscalização dos atos da administração. Formado por
três associados efetivos e três suplentes, em 2014
realizou treze 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
Independentes, que contempla todas as questões
relevantes relativas à posição econômica, patrimonial e
financeira da Cooperativa.

Março de 2014: Assembleia Geral

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, vicepresidente, 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;

2.PLANEJAMENTO EMPRESARIAL
A gestão participativa consiste na definição de
metas e objetivos com a colaboração dos funcionários.
Para a CERTAJA, a gestão participativa incide em um
diferencial competitivo. Uma vez que os colaboradores
participam na tomada de decisões e no controle de sua
execução, evidencia-se o compromisso deles com a
empresa.
A definição dos objetivos estratégicos é
realizada pelo Conselho de Administração, pela
Direção, pelos gestores do negócio e pelos setores de
apoio administrativo (contabilidade, financeiro,
recursos humanos, etc.). Após tal definição, os
objetivos relacionados ao contexto interno e/ou
externo do setor são elencados no mapa estratégico.
São os mapas estratégicos que possibilitam à
Cooperativa descrever, de uma maneira clara, seus
alvos e conexões. Isso se faz possível porque
representam de modo visual os objetivos estratégicos
de cada negócio da CERTAJA.
O próximo passo, após os objetivos estratégicos
terem sido traçados, é a atribuição dos planos de ações,
indicadores e metas. Nos planos de ações, as ações
específicas são elaboradas com um ou mais objetivos
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dentro de metas a serem alcançadas e, para isso, há o
envolvimento de uma equipe multissetorial com
afinidade técnica sobre o tema a ser desenvolvido. Para
que ocorra um acompanhamento na evolução do
resultado das ações previstas, assim como nas
eventuais correções que se façam necessárias ao longo
do ano, indicadores e metas são adotados.
O alinhamento estratégico é a fase seguinte na
qual, de posse do mapa estratégico, cada equipe, com
todos os seus componentes, avalia quais iniciativas
podem propor para colaborar com os alvos principais
elencados no mapa. Para que os funcionários possam
dar a contribuição necessária para o alcance de
resultados coletivos maiores, todos os objetivos,
indicadores e metas são alinhados com as equipes. Com
o intuito de estimular os funcionários para a busca da
melhoria contínua do desempenho da equipe, foi criado
na Cooperativa um programa estratégico de
remuneração variável pelo alcance das metas dos
indicadores traçados.
Para que as iniciativas e os planos de ações
estratégicos sejam desenvolvidos e para que as
despesas operacionais e o programa estratégico de
remuneração variável sejam custeados, os recursos
financeiros são definidos em um orçamento anual.
Nesse processo, cada unidade da Cooperativa é
responsável pela elaboração e acompanhamento de
seus orçamentos, que são submetidos anualmente aos
diretores e conselheiros para fins de aprovação.

equipes, que reconhecem os melhores desempenhos,
incentivam o aprendizado contínuo e ampliam as
oportunidades de carreira.
Em atendimento a estas políticas, no ano de
2014 a Cooperativa investiu o valor de R$ 107 mil na
concessão de bolsas de educação, bolsas de idioma,
cursos e seminários que auxiliam na performance dos
colaboradores.
Para atender as necessidades de seus associados e clientes, a CERTAJA Desenvolvimento
encerrou 2014 com um quadro formado por 292
colaboradores próprios, composto principalmente por
gerentes, técnicos, analistas, auxiliares administrativos, bem como por trabalhadores responsáveis
pela implementação e manutenção de redes elétricas.
4. AÇÕES SÓCIO-CULTURAIS
Programa Aprendiz Cooperativo CERTAJA
(em atendimento a Lei 10.097/00 e Decreto
5.598/2005)

Concisamente, pode-se dizer que a gestão
participativa preocupa-se em manter as estratégias da
CERTAJA de maneira lógica e integrada de forma a
transformar o esforço da equipe de colaboradores em
resultados para todos.
3 . G E S TÃO D E P E S S O A S E R E C U R S O S
HUMANOS
No que tange à gestão de pessoas, o compromisso assumido pela CERTAJA Desenvolvimento 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

Turma de aprendizes 2014

O Programa Aprendiz Cooperativo (SESCOOP/
RS), tem como objetivo, ensinar e preparar jovens na
faixa etária dos 15 aos 24 anos, oferecendo um apoio
teórico-prático para o início da carreira profissional,
dentro de uma visão técnica, ética, cooperativa e
cidadã, despertando nos jovens um espírito de
proatividade, relacionamento interpessoal, liderança e
de empreendedorismo, características essenciais na
conquista de um primeiro emprego.
O aprendizado acontece durante um período de
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mil horas, sendo destas, 500 horas aulas teóricas e 500
horas práticas (estágio), onde o jovem pode aplicar seus
conhecimentos adquiridos em prol da Cooperativa.
Em 2014 foram beneficiados 17 jovens, que
atuaram nas áreas de Recursos Humanos, Marketing,
Qualidade, Departamento de Pessoal, Supermercado,
entre outros.
Projeto PIA
Há 16 anos a CERTAJA desenvolve o Projeto de
Integração com o Associado
– PIA – com o objetivo de
aproximar técnicos e
direção da Cooperativa com
o quadro social. Mensalmente ocorrem reuniões em
diferentes comunidades,
onde a equipe da CERTAJA escuta as necessidades dos
associados, esclarece suas dúvidas, apresenta dados
relevantes da administração, novidades técnicas e
aborda assuntos variados.

Evento de culminância do Projeto Sementes 2014

domicílios de todos os associados, contém assuntos de
interesse do quadro social e divulga as notícias da
cooperativa.

Em 2014 foram realizadas 11 reuniões nas
comunidades, com a participação de 546 associados.

Integração da direção com associados

Projeto Sementes do Cooperativismo
Desde o ano de 2004 a CERTAJA, em parceria
com o Sescoop-RS, desenvolve o Projeto Sementes do
Cooperativismo em escolas de sua área de atuação.
Através de palestras e atividades lúdicas, divulga para
crianças e adolescentes as ideias e princípios
cooperativistas. No ano de 2014, a Cooperativa levou o
projeto para 13 escolas, onde trabalhou com 687 alunos
e professores.
Jornal Certajano
Jornal com publicação bimestral, com tiragem
de 23 mil exemplares entregues diretamente nos

Programa Viver Bem - Unidos por uma vida
saudável
Criado em 2013, o Programa Viver Bem,
planejado pelo Setor de Marketing da CERTAJA
Desenvolvimento, tem a intenção de promover ações
que visam demonstrar para a comunidade a questão da
responsabilidade social como um dos princípios da
Cooperativa e do cooperativismo, e que buscam
propiciar uma vida mais saudável aos seus associados e
clientes (marketing societal).
Todas as quartas-feiras, às 9 horas, no Super
Matriz, os participantes do Programa realizam
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atividades físicas orientadas por profissionais qualificados. O grupo conta também com programações
diversificadas no decorrer do ano, como palestras de
orientação nutricional, oficinas de culinária e degustações de produtos diferenciados (mix de grão e fibras,
alimentos sem glúten ou sem lactose, entre outros). A
participação é livre e gratuita.

Dia Mundial do Meio Ambiente
O Dia Mundial do
Meio Ambiente é
comemorado todo o dia
5 de junho. A criação
desta data teve como
objetivo principal a
conscientização da
população mundial
sobre os temas ambientais, principalmente
àqueles que dizem respeito à preservação.
Na VII SIMA - “SEMANA INTERNA DO MEIO
AMBIENTE”, o Setor de Segurança, Saúde e Meio
Ambiente – SESMA em parceria com a Cooperativa
CERTAJA Energia distribuiu para seus clientes e
associados diversas espécies de árvores frutíferas
nativas: Amora, Araçá Vermelho, Araçá Amarelo,
Cerejeira, Gabirova, Goiaba, entre outras. Juntamente
com as mudas foi distribuído um material instrucional
para o seu cultivo.
Coleta seletiva

Edição especial do Viver Bem na Lagoa Armênia

5. AÇÕES AMBIENTAIS
Responsabilidade Ambiental
A CERTAJA desenvolve atividades voltadas à
preservação do meio ambiente e ao aproveitamento
consciente dos recursos naturais. O compromisso
ambiental da empresa está presente em todas as
etapas dos processos produtivos, em suas atividades
administrativas e na relação com as empresas parceiras,
clientes e sociedade.
Em um ritmo constante e eficaz, a CERTAJA
aprimorou o controle e o monitoramento com o
compromisso ambiental por meio de ações como
redução e destinação adequada dos resíduos gerados,
coleta seletiva e reciclagem, dentre outras. Todas as
ações visam a conscientização de colaboradores e
comunidade para que as atitudes sustentáveis se
transformem em hábitos permanentes.
A consolidação dessa prática resultou no
aprimoramento e fortalecimento que estabeleceu um
padrão para os funcionários, fornecedores e prestadores de serviço, além de garantir a conformidade legal
e cumprir as determinações estabelecidas pelos
Órgãos Ambientais.

A prática da coleta seletiva é incentivada pela
CERTAJA, que vem conscientizando e estimulando os
colaboradores, associados e clientes para a internalização deste hábito. Ações como monitoramento para
melhoria das condições de separação e armazenamento dos resíduos constantemente são realizadas.
Em 2014 cerca de 36,6 toneladas de resíduos secos
(papel, plástico, PET, alumínio, lâmpadas e pilhas) foram
destinados para empresas parceiras em conformidade
com a legislação ambiental. Os resíduos orgânicos
também foram destinados para reciclagem, visando a
produção de ração animal.
Descarte do óleo de cozinha utilizado no
Supermercado
Dentro do PACE – Programa Ambiental
CERTAJA - a Cooperativa
desenvolveu uma parceria
com a empresa Recóleo,
sediada em Montenegro e
responsável pelo recolhimento de óleo de cozinha
usado. Em 2014, 100% do
óleo que a padaria do
Supermercado CERTAJA
utilizou (1.711 litros) foi
recolhido e destinado para
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a produção de bioenergia, dentre as quais, o biodiesel,
transformando, desta forma, resíduo poluente em
insumo de valor.
Papa pilhas
O descarte correto de pilhas e baterias esgotadas ainda não é uma prática comum da sociedade e
seu destino incorreto é extremamente perigoso, pois
os metais pesados (zinco, chumbo e manganês, além de
substâncias perigosas como o cádmio, o cloreto de
amônia e o negro de acetileno) existentes em seu
interior não se degradam e são extremamente nocivos
à saúde e ao meio ambiente.
A CERTAJA desenvolve o programa “Papa
Pilhas”, disponibilizando à população as informações
acerca da importância do descarte correto deste
material. Em complemento a esta ação, possui
coletores adequados para estes resíduos instalados
nos acessos principais dos Supermercados Matriz e
Filial.

AMBIENTAIS LTDA em 2014.
Programa de Manejo de Embalagens Vazias de
Agrotóxicos
Consideradas pela legislação como lixo tóxico,
as embalagens vazias de agrotóxicos devem ser
destinadas de forma correta. Fabricantes, comerciantes e usuários de agrotóxicos possuem deveres a
serem respeitados para que todo o processo funcione
corretamente.
Nas reuniões técnicas realizadas com produtores das diversas culturas e localidades atendidas pela
Cooperativa, são apresentadas a legislação que
regulamenta o uso dos agrotóxicos, a classificação das
embalagens, a necessidade de sua tríplice lavagem e
sua destinação quando vazias.
Anualmente, durante a semana do Meio
Ambiente, a Cooperativa realiza a Campanha de
Recolhimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos,
que abrange todas as principais regiões produtoras
atendidas pela CERTAJA. Na campanha de 2014, cerca
de 12.000 embalagens foram recolhidas junto aos
pontos de coleta.
6. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
O setor de Segurança Saúde e Meio Ambiente –
SESMA dispõe das atribuições relativas ao
desenvolvimento de medidas técnicas de prevenção,
com base nas normas regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego, que objetivam a prevenção
relativa às doenças e aos acidentes de trabalho.
VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA

Descartes de resíduos de materiais de saúde
Um dos diversos benefícios que os associados
da CERTAJA recebem é o atendimento veterinário para
animais de pequeno porte, no SuperCentro. Os resíduos gerados no processo, como seringas descartáveis
(perfurocortantes), medicamentos e materiais
utilizados em curativos, podem oferecer riscos à saúde
humana ou animal. Para evitar esta situação nociva, a
Cooperativa conta com coletores adequados para
armazenamento destes materiais. Os associados
produtores podem realizar o descarte destes materiais
no mesmo local. Uma empresa especializada realiza sua
coleta e encaminha para o seu destino adequado,
respeitando as normas estabelecidas NBR-12810 –
Conama 358/2005. Cerca de 103 litros destes resíduos
foram coletados pela empresa ECOLOG SERVIÇOS

Inspeções de SESMA
Todos os empreendimentos da Cooperativa
Desenvolvimento são Inspecionados pelos Técnicos de
Segurança do Setor de Segurança, Saúde e Meio
Ambiente – SESMA e da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes - CIPA, com objetivo de detectar situações
ou comportamentos de risco e a verificação do
cumprimento dos procedimentos de segurança por
parte dos trabalhadores.
Quando encontrada alguma irregularidade no
processo, é gerado um plano de ação para correção do
problema, conforme exigido pelas normas de
segurança.
As inspeções são registradas em planilhas de
observações de tarefas específicas para tal. As
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possíveis irregularidades que são levantadas na
inspeção são listadas em formulário próprio com a ação
corretiva ou de melhoria correspondente, 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.

Inspeção das Unidades Extintoras

SIPAT - Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho
Anualmente, durante o mês de outubro, a
Cooperativa realiza a SIPAT, com o objetivo de
promover a conscientização dos funcionários sobre a
prevenção de acidentes no ambiente de trabalho.
Em 2014, diversas atividades foram realizadas:
palestra “Motivação, o que se leva da vida”, concurso de
paródias entre os colaboradores, apresentação de Peça
de Teatro especialmente planejada para a CERTAJA,
enfocando segurança, dentre outras.

Certajanos aprendem na prática o manejo de extintores

Com o objetivo de prevenir acidentes, mensalmente todas as unidades extintoras (portáteis e
hidrantes) são inspecionadas para que, em qualquer
situação, estejam em condições do pleno atendimento
a que se destinam. Paralelamente a esta inspeção,
trinta e cinco colaboradores receberam treinamento
teórico e prático para o correto manejo dos equipamentos e atendimento de primeiros socorros.
Treinamento do pessoal da limpeza predial
Dentre as ações de prevenção de acidentes de
trabalho ou exposição a riscos, a Cooperativa, através
do SESMA, promoveu o treinamento de todos os
funcionários que envolveram-se na limpeza dos
prédios. A pauta foi o manuseio correto dos produtos
químicos utilizados no dia a dia e a importância do uso
de EPI's.
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.
7. DESEMPENHO OPERACIONAL
A CERTAJA Desenvolvimento foi criada em
2008, a partir do desmembramento de suas atividades
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da CERTAJA Energia, como consequência desta última
ter assinado contrato de permissionária com o governo
federal. Tornou-se necessário o desmembramento
porque a legislação do setor elétrico não permite que
uma permissionária de distribuição de energia tenha
outras atividades além da própria distribuição de
energia.
Após um período de avaliação institucional
sobre a missão desse novo empreendimento, a “nova
CERTAJA”, em 2014, deu um grande impulso em seu
posicionamento perante os associados e comunidade
em geral. Na assembleia geral, realizada em março,
aprovamos, no artigo 13 do estatuto social, uma nova
categorização de associados, conforme transcrição
abaixo:

chamamos de Fomento Agropecuário é composta pela
Agroveterinária e Agroindústria e a área de consumo
composta pelo Supermercado Matriz (localizado no
SuperCentro), o Supermercado Filial (localizado na
avenida Lautert Filho) e o bazar com ampla linha de
utilidades, que chamamos de SuperUtil, também
localizado no SuperCentro.
Área de Fomento Agropecuário

Art. 13. O número de associados será ilimitado,
contudo nunca inferior a 20 (vinte) e subdivide-se em três
categorias assim identificadas:
a) Associado Produtor – enquadram-se nesta
categoria os proponentes cujo objetivo é operar com a
área de fomento da Cooperativa (Agroindústria ou
Agroveterinária), na condição de produtor agropecuário.
b) Associado Consumidor – enquadram-se nesta
categoria os proponentes cujo objetivo é de operar com a
área de Varejo da Cooperativa, na condição de
consumidor.
c) Associado Servidor – enquadram-se nesta
categoria os proponentes que tiverem vínculo empregatício com a Cooperativa (funcionários), independente
se são produtores que operam com a Área de Fomento ou
consumidores que operam com a Área de Varejo.
Anteriormente já havíamos buscado a aproximação com os associados produtores que operam com
a Agroveterinária e a Agroindústria (Engenho de arroz),
desenvolvendo planos de fidelização como o Programa
de Integração com o Associado Produtor (PIPA) e
criando reuniões periódicas com o quadro social, com o
objetivo de integração deste com a diretoria executiva.
Em 2014 demos um novo e importante passo, identificando a área de Varejo da CERTAJA Desenvolvimento
como uma verdadeira cooperativa de consumo e
desencadeando uma intensa campanha , praticamente
durante o ano todo, junto ao público urbano de Taquari
e vizinhanças.

A Área de Fomento Agropecuário abarca,
atualmente, as seguintes atividades:
- Recepção, armazenagem, beneficiamento e
comercialização de arroz, através da nossa agroindústria localizada na av. Aleixo Rocha, no município de
Taquari, e
-Comércio de insumos para agropecuária,
através da loja matriz, junto à nossa Agroindústria e da
filial na rodovia BR 386, localidade de Vendinha.
Em 2014, a nossa Agroveterinária teve um
grande impulso em seu volume de operações,
atingindo uma venda bruta de 32 milhões e meio, quase
27% a mais do que em 2013 (ver gráfico 1).

Gráﬁco 1 - Vendas Agroveterinária

Deste modo, nossa cooperativa passa a operar
basicamente com duas formas de cooperativismo:
produção e consumo. A área de produção, que
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Já o lucro bruto gerado por esse grande volume
de operações foi menos significativo, alcançando um
crescimento em torno de 15% em relação ao ano
anterior. Isso porque tivemos que trabalhar com
margens menores de venda, pois, com a falta de capital
de giro, que atravessou todas as nossas atividades em
2014, tivemos grandes dificuldades de realizar bons
negócios na aquisição de matéria-prima.
Mesmo com todas as dificuldades, a Agroveterinária conseguiu gerar um resultado operacional
superior a 890 mil reais, o segundo melhor desde o
desmembramento em 2008, contribuindo significativamente para o custeio das altas despesas financeiras
arcadas pela cooperativa neste ano.
Uma das dificuldades que se enfrenta nesse
setor é o alto risco inerente do negócio, pois apesar da
reconhecida idoneidade da grande maioria dos nossos
associados, a viabilidade das lavouras depende muito
das condições meteorológicas. Para mitigar os riscos,
passamos a oferecer seguro agrícola aos produtores,
aproveitando subsídio do governo. Outra iniciativa no
sentido de reduzir riscos são as operações de entrega
de insumos em troca de arroz na colheita com preço
garantido. A mesma operação é feita com o soja,
usando a empresa Bianchini, de Canoas, como
interveniente.

do setor. Nossa capacidade de impor preço de venda no
arroz beneficiado quase não existe, assim temos que
nos submeter ao preço que o mercado está disposto a
nos pagar pelo produto.
É importante observar que o objetivo mais
importante da Agroindústria é a prestação de serviço
aos associados oportunizando um lugar onde colocar o
produto (arroz) e receber um preço justo pelo mesmo.
Quanto a esse ponto, cumprimos a nossa missão
oferecendo um valor, na maioria das vezes, superior à
cotação do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada), que nos serve de referência (ver
gráfico 3).

Área de Consumo (Varejo)

Em 2014, a nossa Agroindústria ultrapassou
novamente as metas orçadas e a própria capacidade
nominal de produção do engenho, beneficiando e
comercializando uma média de 22.000 sacas de arroz
por mês (ver gráfico 2).

A Área de Varejo da CERTAJA Desenvolvimento
é composta de 3 unidades:
·O Supermercado Matriz localizado no prédio do
SuperCentro na rua 7 de setembro,
Apesar de ter superado as metas de produção e
vendas, nossa Agroindústria sofreu a falta de
investimentos ocasionada pelo baixo nível de caixa da
cooperativa e encontrou dificuldades para viabilizar
seus custos operacionais devido à baixa rentabilidade

·O Supermercado Filial localizado na Avenida
Lautert Filho e
·A nova loja do SuperCentro com um “mix”
variado de produtos:
-Pet Shop
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leva uma série de benefícios e vantagens ao usuário que
decidir ingressar no quadro social da Cooperativa. A
área de Varejo, neste formato de cooperativa de
consumo, passa a ter seu objetivo organizacional
voltado para o atendimento das necessidades do seu
público associado.

-Medicamentos veterinários
-Ferramentas
-Bazar
-Produtos Agrícolas
-Jardinagem

Falando de aspectos práticos operacionais,
constatamos que em 2014 tivemos um nível de vendas
bastante satisfatório, considerando o tamanho das
nossas instalações (ver gráfico 4).

-Camping

Gráﬁco 4 - Vendas Varejo

Nova loja do SuperCentro: produtos variados

A área de Varejo da CERTAJA sempre foi vista
pelo seu público consumidor como composta de
atividades comerciais comuns, sem grande diferença de
qualquer outra empresa limitada com enfoque
capitalista, ou seja, enfoque na geração de lucros.
Nosso trabalho em 2014 foi muito focado em formatar
e apresentar o funcionamento desta área como uma
cooperativa de consumo, com objetivo focado nas
necessidades de seus
associados-consumidores. A campanha “SER
+ CERTAJA”, com a ajuda
de verba do Sistema
Cooperativista Nacional, através do Sescoop/
RS, patrocinou diversos
eventos de esclarecimentos à comunidade
sobre as características
do sistema cooperativo
e desenvolveu inúmeras
atividades de cunho
cultural e educacional. A
criação da figura do Supermercado Matriz
associado-consumidor

Apesar de ter alcançado um razoável desempenho de vendas, em 2014, ultrapassando 30 milhões
de reais de faturamento, o nosso varejo teve um
desempenho financeiro abaixo da expectativa. O setor
é extremamente competitivo e o diferencial
competitivo mais comum entre os agentes é o do
volume de operações, com grande economia de escala,
o que não é o nosso caso. Conscientes de uma situação
mercadológica vulnerável, estamos procedendo
algumas reestruturações no setor com o objetivo de
melhorar a produtividade. Os efeitos deverão aparecer
logo no início de 2015.
Serviços elétricos
Criado principalmente para atender à necessidade de mão de obra para construção de redes
elétricas para a CERTAJA Energia, este setor apresenta
dificuldades para se viabilizar. Também é uma atividade
que depende de um volume mínimo de operações para
garantir a viabilidade. Com a redução do nível de obras
da Energia e dos frequentes cancelamentos de serviços
devido ao mau tempo, cria-se ociosidade mesmo
trabalhando com apenas duas turmas. A tentativa de
aumentar a escala prestando serviços para outras
distribuidoras não prosperou devido à falta de
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interessados em trabalhar “acampados” em outros
municípios.
O setor vem acumulando prejuízos e estamos
em negociação com a CERTAJA Energia com o objetivo
de acertar uma remuneração que nos garanta, no
mínimo, para o equilíbrio financeiro desse setor.

sociedade com a cooperativa Certel de Teutônia.
O outro projeto, que temos em andamento, em
sociedade com a Electra Power, a PCH Abranjo, também
vem apresentando problemas sérios. O acordo de
acionistas que temos com a Electra, referente a este
empreendimento, previu que em função da cedência
àquela empresa de 60% dos direitos sobre a usina, que
era 100% nossa, a Electra deveria se responsabilizar por
bancar todo o investimento. Além disso, o acordo prevê
o pagamento mensal à CERTAJA de parte da receita
gerada. A Electra tem se recusado a honrar este compromisso alegando prejuízos com o empreendimento,
enfrentado dificuldades semelhantes às que estamos
enfrentando em Morrinhos. A questão está em
discussão.
AGRADECIMENTO

Equipe em campo

Geração de energia
Esta é a área que mais problemas nos criou no
ano de 2014.
Nosso primeiro projeto a ser implantado, a PCH
Morrinhos, deveria estar operando desde julho de
2013, mas isto não ocorreu. Inúmeros problemas de
ordem técnica e burocrática atrasaram as obras e
dificultaram o licenciamento de operação por parte da
ANEEL. Somente em 20 de novembro de 2014
obtivemos a licença para operação comercial expedida
por parte da ANEEL. No final do ano, em 12 de
dezembro, finalmente, a usina começou a gerar
comercialmente. Devido aos custos superiores ao
orçado – por conta de erro na elaboração do projeto
contratado de firma terceirizada – e necessidade de
compra de energia no mercado “spot” para honrar
contrato de energia vendida previamente, amargamos
um prejuízo, somente em 2014, superior a R$
4.700.000,00, fato esse determinante na criação das
dificuldades de caixa enfrentadas pela Cooperativa
neste ano.

A CERTAJA Desenvolvimento, por ser uma
organização cooperativista, compartilha, com as
pessoas envolvidas nas suas operações, um certo
“sentimento de coletividade” que implica, falando em
nome do grupo executivo, em laços, para com a
empresa, que vão além do simplesmente profissional.
Nossa percepção é que esse sentimento, em maior ou
menor grau, também acontece com muitos associados,
funcionários, fornecedores, clientes, prestadores de
serviços, enfim todas as pessoas que, de uma forma ou
outra, se relacionam com a Cooperativa. A todos esses
agradecemos pelo crédito que dão a este empreendimento e pelo empenho em nos ajudar, com a sua
participação, a mantê-lo firme no cumprimento da
nobre missão de ajudar a desenvolver a atividade
agropecuária e, em consequência, toda a economia dos
municípios que compõe a nossa área de atuação.

Taquari, 10 de março de 2015.
Pedro Maia
Presidente

Até o final de 2014, a CERTAJA Desenvolvimento comprometeu um caixa calculado em quase 9
milhões de reais para viabilizar a operação da PCH
Morrinhos!
Conseguimos reverter parcialmente o “rombo”
de Morrinhos com a venda de 38% dos direitos de
exploração da PCH Cazuza Ferreira, que tínhamos em
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2014

SOBRE

AS

DEMONSTRAÇÕES

Aos
Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da
Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui – CERTAJA Desenvolvimento
Taquari – RS

Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Geração de Energia e
Desenvolvimento Taquari Jacui – CERTAJA Desenvolvimento, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o exercício
ﬁndo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
entidades de Pequeno e Médio Porte (NBC TG 1000) e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria.
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para ﬁns de
expressar uma opinião sobre a eﬁcácia desses controles internos da entidade. Uma auditoria
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar
nossa opinião sem ressalva
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Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da Cooperativa de Geração
de Energia e Desenvolvimento Taquari Jacui – CERTAJA Desenvolvimento em 31 de dezembro
de 2014, o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades
de Pequeno e Médio Porte (NBC TG 1000).
Ênfase
Conforme a Nota Explicativa 05.8, a CERTAJA Desenvolvimento possui investimentos, no
montante de R$ 5.012.268,02, nas empresas Abranjo Geração de Energia S/A e Certaja
Morrinhos Geração e Comércio de Energia Ltda, os quais foram avaliados pelo método da
equivalência patrimonial, tendo reconhecido efeito negativo no resultado da Certaja
Desenvolvimento no montante de R$ 7.196.287,98. As informações que serviram de base para o
cálculo da equivalência patrimonial nesses investimentos foram submetidas a análises na
profundidade que julgamos necessário para emitir a opinião sobre as Demonstrações Contábeis
da CERTAJA Desenvolvimento, porém, não foram auditadas até a data do encerramento destas
demonstrações contábeis.
A nossa opinião, emitida no parágrafo acima, não se modiﬁca em face do assunto enfatizado.
Outros Assuntos
A Demonstração do Valor Adicionado, apresentada para propiciar informações suplementares,
requerida como parte integrante das demonstrações contábeis apenas para as companhias de
capital aberto, elaborada sob a responsabilidade da administração da cooperativa e submetida
aos procedimentos de auditoria descritos no parágrafo que trata da responsabilidade dos
auditores independentes e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os
seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2013, apresentadas para ﬁns de
comparabilidade, foram por nós auditadas com relatório de opinião emitido em 27 de fevereiro de
2014, sem ressalvas.
Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2015.

Cristiano Crivelaro Dickel
CRC/RS 080675/O-2 | CNAI 2921

Erni Dickel – Responsável Técnico
CRC/RS 041338/O-2 | CNAI 485

DICKEL & MAFFI – Auditoria e Consultoria S/S.
Registro CRC/RS 3.025/O-0 – OCB/RS 690
Registro CVM 723-4

42

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ
CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: 142/0048632

Prestação de Contas 2014

Relatório da Administração

43

COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUÍ
CNPJ: 09.285.738/0001-17 - Insc. Estadual: 142/0048632

Prestação de Contas 2014

