
Período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2018.
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Cooperação: Valorizamos o trabalho em equipe com
responsabilidade e lealdade, procurando retribuir a 
confiança que nos é dada pelo associado.

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

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

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

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

VALORES 
E PRINCÍPIOS

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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Epitácio Antônio de 
Ávila Ferreira - Suplente 

(Passo do Sobrado)

Luis Carlos Martins
Suplente
 (Taquari)

 Meus caros associados,

 Tendo sido criada em 2008, a partir do des-

membramento da CERTAJA Energia, a CERTAJA 

Desenvolvimento abrigou atividades que na 

antiga Cooperativa eram consideradas secun-

dárias, como a Agroindústria (Engenho de Arroz), 

a Agroveterinária, Supermercados e Geração de 

Energia. Apesar de trabalhar em escalas pequenas 

em todas essas atividades, tivemos um início 

bastante promissor, pois estávamos capitalizados 

e conseguíamos financiar os insumos aos nossos 

produtores associados com capital próprio. 

Mesmo com problemas na viabilização econômica 

do Engenho, devido ao baixo volume de produção 

comparando com os concorrentes, viemos 

alcançando resultados positivos até 2013, quando 

constatamos os problemas nas usinas de Abranjo 

e Morrinhos, que acabaram por descapitalizar a 

Cooperativa. Em menos de 3 anos tivemos um 

prejuízo aproximado de 12 milhões de reais com 

estas usinas. A partir disso passamos a financiar 

nossos produtores com dinheiro dos bancos e de 

fornecedores. A Agroveterinária foi o setor que 

mais sofreu com esta descapitalização, pois ficou 

sem capital para realizar bons negócios junto aos 

fornecedores, o que impactou profundamente 

nas suas margens. Com as margens reduzidas, 

ficou mais difícil para a Agroveterinária cobrir as 

dificuldades financeiras do Engenho.

 Atualmente a CERTAJA Desenvolvimento 

obtém receitas do Setor de Serviços Elétricos, da 

locação das salas comerciais do SuperCentro, do 

Engenho com a venda de arroz beneficiado e da 

Agroveterinária, que é o nosso "carro-chefe" em 

termos financeiros. Com exceção do Engenho, 

todas as atividades são rentáveis, mas como se 

pode ver pelo resultado do nosso balanço, seus 

rendimentos são insuficientes, hoje, para cobrir os 

deficits gerados pela Agroindústria (Engenho) e, 

principalmente, para cobrir os pagamentos de 

juros a bancos e fornecedores, frutos da nossa 

descapitalização. 

 Diante deste quadro passamos a trabalhar 

fortemente, já em 2018, na busca de capitalização 

e viabilização da Agroindústria, nossos dois 

pontos fracos em termos financeiros. Com relação 

a Agroindústria, tomamos várias medidas, como 

"enxugamento" do quadro de pessoal e mudanças 

administrativas no sentido, apenas, de reduzir o 

deficit, pois temos a convicção, agora, que sem o 

aumento substancial dos volumes produzidos, 

dificilmente poderemos evitar o prejuízo em um 

ano em que as variações do preço do arroz forem 

desfavoráveis. Já a possibilidade de capitalização 

da Cooperativa passa necessariamente pela 

venda de patrimônio. 

 Sensível a isto, o Conselho de Administração 

aprovou, ainda em fins de 2017, a venda do prédio 

do SuperCentro, avaliado recentemente em 

aproximadamente 12 milhões de reais. Infeliz-

mente não conseguimos, durante o ano de 2018, 

colocar esta resolução em prática. Poderíamos, 

sim, ter vendido o prédio, mas por valores mais 

baixos, o que consideramos que seria mau 

negócio para a Cooperativa. Iniciamos 2019 ainda 

com esta intenção em mente, mas já pensando em 

planos alternativos. 

 Analisando o quadro atual, com a Cooperativa 
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descapitalizada e a necessidade de aumentar a 

capacidade da Agroindústria para atender a 

demanda dos nossos associados e viabilizá-la 

economicamente, talvez a atitude mais sábia seria 

a de buscar uma parceria ou até mesmo um 

processo de fusão com outra cooperativa do 

ramo, que já tenha uma escala maior de operação 

e maior capacidade de investimentos. Sabemos 

que um processo de fusão ou incorporação é 

difícil e deve ser muito bem pensado, mas, dentro 

do quadro atual, talvez possa ser a solução que irá 

mais ao encontro das atuais necessidades dos 

nossos associados. Já estamos trabalhando na 

possível viabilização desta alternativa.

 Saudações cooperativistas

 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 obrigam a todos os associados, mesmo 

que discordantes ou ausentes.

 A Assembleia Geral Ordinária se realiza 

anualmente, mediante convocação do presidente 

e delibera obrigatoriamente sobre os seguintes 

assuntos:

a) prestação de contas da Administração, que 

envolve o Relatório da Diretoria, Demonstrações 

Contábeis, parecer dos Auditores Independentes 

e parecer do Conselho Fiscal;

b) destinação das sobras apuradas ou rateio das 

perdas;

c) eleição dos componentes dos conselhos de 

Administração e Fiscal;

d) fixação da remuneração do presidente, vice-

presidente, secretário e conselheiros;

e) outros assuntos mediante interesse da socie-

dade, com exceção daqueles previstos para serem 

tratados em assembleias extraordinárias.

 As Assembleias Gerais Extraordinárias são 

os fóruns exclusivos para tratar de assuntos 

referentes à:

a) reforma do Estatuto;

b) fusão, incorporação, desmembramento ou 

transformação societária;

c) mudança de objetivos da sociedade;

d) dissolução voluntária da sociedade e nomeação 

dos liquidantes;

e) contas dos liquidantes.

 Conselho de Administração – composto por 

12 associados, eleitos em Assembleia Geral 

Ordinária, dentre os quais é eleito o presidente, o 

vice-presidente e o secretário. No exercício de 

2018 esteve reunido em 12 oportunidades.

 Conselho Fiscal – tem como principal objetivo 

a fiscalização dos atos da administração.  Forma-

do por três associados efetivos e três suplentes, 

em 2018 realizou 12 reuniões.

 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 Relató-

rio de Opinião dos Auditores Independentes, que 

contempla todas as questões relevantes relativas 
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à posição econômica, patrimonial e financeira da 

Cooperativa.

 2. PLANEJAMENTO EMPRESARIAL

 A gestão participativa consiste na definição de 

metas e objetivos com a colaboração dos funcio-

nários. 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, evi-

dencia-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 estra-

tégicos 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 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 neces-

sária para o alcance de resultados coletivos 

maiores, todos os objetivos, indicadores e metas 

são alinhados com as equipes. 

 Para que as iniciativas e os planos de ações 

estratégicos sejam desenvolvidos e para que as 

despesas operacionais sejam custeadas, os 

recursos financeiros são definidos em um orça-

mento anual. Nesse processo, cada unidade da 

Cooperativa é responsável pela elaboração e 

acompanhamento de seus orçamentos, que são 

submetidos anualmente aos diretores e conse-

lheiros para fins de aprovação.

 Concisamente, pode-se dizer que a gestão 

participativa se preocupa em manter as estraté-

gias da CERTAJA de maneira lógica e integrada de 

forma a transformar o esforço da equipe de 

colaboradores em resultados para todos.

 3. GESTÃO DE PESSOAS E RECURSOS 

HUMANOS      

 A trajetória da Cooperativa é pautada na 

competência de uma equipe comprometida, que 

está sempre em busca da excelência no aten-

dimento de seus cooperados e clientes, um de 

seus princípios, e do aperfeiçoamento necessário 

ao trabalho na promoção do desenvolvimento 

sustentável da Cooperativa. 

 A CERTAJA Desenvolvimento, consciente de 

que profissionais capacitados e engajados 

favorecem o crescente desenvolvimento e 

qualidade de processos e indicadores, investiu R$ 

62 mil  em programas de capacitação e formação, 

proporcionando experiências, conhecimentos e 

autodesenvolvimento. 

  Ao final de 2018, contou com 126 empregados, 

via contrato de trabalho por tempo indetermi-

nado baseado na Consolidação das Leis de 

Trabalho (CLT), compostos principalmente por 

gerentes, técnicos, veterinário, analistas, auxilia-

res administrativos, bem como trabalhadores 

responsáveis pela implementação e manutenção 

de redes elétricas.

 4.  ATUAÇÃO NA ÁREA SOCIAL

 De olho no futuro – Programa Aprendiz 

Cooperativo

 Os jovens estudantes entre 14 e 24 anos tem 

espaço garantido no cooperativismo através do 

Programa Aprendiz Cooperativo, desenvolvido 

conforme a Lei da Aprendizagem Profissional 

10.097/00 e Decreto 5.598/2005, que tem como 

objetivo promover a inserção do jovem no 

mercado de trabalho formal, oferecendo, ao 

mesmo tempo, a possibilidade da colocação 

profissional e de qualificação.

       Durante o curso, que possui uma carga horária 

de mil horas (divididas em 400 horas teóricas e 

600 horas práticas), os alunos são chamados a 

refletir sobre a importância de vivenciar, dentro e 

fora do ambiente de trabalho, alguns valores 

cooperativistas, como a igualdade de tratamento, 

a solidariedade, a honestidade e a transparência.

 Em 2018 este programa beneficiou oito 

jovens, que atuaram nos setores de Recursos 

Humanos, Financeiro, Agroindústria, Contabi-

lidade e Meio Ambiente. As atividades foram 

desenvolvidas com base nos princípios que 

sempre nortearam as ações da CERTAJA: a 

responsabilidade social e cooperativismo. 

 Projeto PIA 

 Como o próprio nome indica, o PIA é um 

projeto voltado exclusivamente para a integração 

com o associado. Busca levar a direção da Coope-

rativa em contato direto com os associados, em 

suas localidades. Nas reuniões promovidas os 

participantes têm oportunidade de esclarecer 

dúvidas e ficar atualizados acerca dos assuntos da 

CERTAJA, tanto financeiros quanto técnicos. 

Existe desde 1999 e em 2018 realizou cinco  

reuniões para um público de 400 cooperados.

 Projeto Sementes do Cooperativismo

 Atendendo ao quinto princípio do coopera-

tivismo – Educação, Treinamento e Informação – e 

em sintonia com a Filosofia da Cooperativa, o 

projeto é desenvolvido nas escolas, juntamente 

com os filhos dos associados. Palestras, atividades 

lúdicas e desafios focados no cooperativismo 

visam aproximar os jovens da CERTAJA. Em 2018 

aproximadamente 800 jovens de treze escolas 

participaram do projeto.

 Jornal Certajano

 Publicação bimestral, com tiragem de 25.000 

exemplares, entregues gratuitamente nos 

domicílios dos cooperados, tem como objetivo 

informar os principais fatos ocorridos na Coope-

rativa, divulgar os canais de atendimento e 

possibilitar uma maior aproximação e comuni-
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cação da CERTAJA com seu quadro social. 

Também é disponibilizado na versão on-line, no 

site e enviado por mailing  aos cooperados que 

têm e-mail cadastrado.

 Reuniões técnicas para produtores rurais

 No decorrer do ano, a CERTAJA Agroveteri-

nária promoveu seis reuniões técnicas para 

produtores rurais, contando com a presença de 

450 cooperados, nos municípios de Rio Pardo, São 

Jerônimo, Taquari, Montenegro e Triunfo. Pales-

tras direcionadas para produtores de melancia, 

soja, citricultores e ovinicultores foram realizadas 

pelo Eng. Agrônomo da Cooperativa, Israel Silva, e 

também por profissionais de empresas fornece-

doras de insumos. 

 Planos Sociais  

 O ano de 2018 foi marcado pela consolidação 

dos Planos Sociais que a Cooperativa passou a 

oferecer para seus associados a partir de janeiro 

de 2017, visando proporcionar uma melhoria em 

sua qualidade de vida.

 Plano de Saúde 

 Em abril de 2017 foi firmada a parceria da 

CERTAJA Desenvolvimento com o Centro Clínico 

Gaúcho – CCG para oferecer planos de saúde aos 

seus cooperados. Os resultados até então são 

bastante positivos. Neste período de abril/17 a 

dezembro/18, 512 pessoas, entre cooperados e 

dependentes, aderiram ao convênio e se 

beneficiaram dos serviços oferecidos. Os usuários 

do Plano contam com uma vasta rede de 

atendimento nos municípios de Taquari (inclusive 

com clínica própria, instalada no SuperCentro 

CERTAJA), Região Carbonífera, Vale do Caí, Porto 

Alegre, Região Metropolitana e Vale dos Sinos.

 Segue um resumo dos atendimentos e proce-

dimentos realizados em 2018:

- Consultas: 3.653

- Exames Laboratoriais: 6.402

- Raio X e Ecografias: 1019

- Tomografias e Ressonância Magnética: 295

- Hospitalizações:141

- Cirurgias: 147

- Fisioterapias: 1.191

- Procedimentos ambulatoriais: 1.097

* Custo total dos procedimentos: R$ 922.000,00.

 Telefonia – Fala Tchê

 Implementado no final de 2016, os Planos de 

Telefonia oferecidos pela Cooperativa aos seus 

associados também foram consolidados em 2018. 

Com possiblidade de adesão a planos flexíveis, de 

voz e dados, 360 planos estão com os cooperados 

que utilizam deste serviço, que tem parceria com a 

operadora Vivo.

 5. AÇÕES AMBIENTAIS 

 A responsabilidade por um mundo mais 

humano, justo e solidário é de todos: governo, 

empresas, cidadãos, organizações sociais, dentre 

outros. Cada um deve fazer a sua parte e, por meio 

do serviço voluntário, é possível contribuir para 

melhorar a sociedade, pois ser voluntário é o 

mesmo que ser solidário. Com o objetivo de 

estimular a mudança de hábitos no que tange a 

intercooperação, interesse pela comunidade, 

voluntariado e preservação do meio ambiente, a 

CERTAJA, através do SESMA (Setor de Segurança, 

Saúde e Meio Ambiente da Cooperativa), no ano 

de 2018 realizou as ações a seguir.

 Coleta dos Resíduos Eletrônicos

 Nos meses de março e de setembro foram 

realizadas as campanhas de Coleta de Resíduos 

Eletrônicos, incentivando os colaboradores da 

CERTAJA a descartarem o material acumulado em 

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 330 kg 

foram coletados e enviados diretamente para a 

recicladora.

 Coleta de Resíduos de Vidros

 Em agosto e novembro foram realizadas 

outras campanhas, desta vez de Coleta de 

Resíduos de Vidros, quando 500 quilos foram 

coletados. A Cooperativa tomou parte, também, 

da campanha municipal de Taquari que ocorreu 

em dia 31 de agosto. No total, no município, 

estima-se que tenham sido recolhidos mais de 

4.500 kg de vidro.

 Limpeza das Margens do Rio Taquari

 No dia 24 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 do município de Taquari, 

barqueiros, colônia de pescadores, alunos e 

professores do curso Técnico Ambiental da Escola 

Pereira Coruja (Taquari) e 20 colaboradores da 

Cooperativa.

 Com esta iniciativa, toda a população de 

Taquari (aproximadamente 26 mil pessoas) foi 

beneficiada. Cerca de 1.100 Kg de resíduo/lixo, 

composto principalmente de garrafas PET, artigos 

plásticos, cadeiras, pneus, entre outros, foi 

recolhido.  

 10ª SIMA – Semana Interna do Meio 

Ambiente

 A capacidade do ser humano de alterar a 

natureza cresceu muito a partir da Revolução 

Palestra sobre a cultura Palestra sobre a cultura 
da soja em São Jeronimoda soja em São Jeronimo
Palestra sobre a cultura 

da soja em São Jeronimo
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Industrial. Este processo teve início há mais ou 

menos 200 anos, na Inglaterra, que foi o primeiro 

país a gerar energia em larga escala, utilizando 

suas grandes reservas de carvão. E foi a partir da 

produção da energia elétrica que o desenvol-

vimento tecnológico ganhou forte impulso. Com o 

passar dos anos, foram criados milhares de 

materiais sintéticos que, na sua maioria, não 

entram no ciclo da natureza, acumulando-se no 

meio ambiente. Muitos demoram centenas de 

anos para se decompor, outros simplesmente não 

se decompõem. Os avanços tecnológicos possi-

bilitaram cada vez mais o acesso dos indivíduos a 

bens de consumo. O aumento do consumo 

incentivou o aumento da produção, fechando um 

ciclo, que tem como consequência a degradação 

ambiental.

 Para tal, faz-se necessário a conscientização de 

cada indivíduo de seu papel como agente de 

transformação e mudança para que o planeta seja 

preservado. A CERTAJA, preocupada com este 

tema, no mês de junho promoveu a 10º Semana do 

Meio Ambiente (SIMA). Na oportunidade, ações 

de conscientização foram realizadas para os 

colaboradores, tendo como destaque a palestra 

Educação e Preservação do Meio Ambiente, 

ministrada por profissional da Univates.

 6. 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 regula-

mentadoras do Ministério do Trabalho e Empre-

go, que objetivam a prevenção relativa às doen-

ças ocupacionais e aos acidentes de trabalho. 

 Inspeções de SESMA 

 Todas as equipes próprias e contratadas são 

inspecionadas pelos Técnicos de Segurança do 

Setor de Segurança, Saúde e Meio Ambiente - 

SESMA e Fiscais de rede, em seus locais de 

trabalho. 

 As inspeções têm como objetivo detectar 

situações ou comportamentos de risco e a 

verificação do cumprimento dos procedimentos 

de segurança por parte dos trabalhadores, 

envolvendo, primeiramente, a análise preliminar 

de riscos, que é um procedimento necessário para 

identificar os agentes nocivos de cada atividade. A 

partir delas, a definição de medidas preventivas 

cabíveis, correspondentes à utilização dos 

equipamentos de proteção, tanto individuais 

quanto coletivos.

 Quando encontrada alguma irregularidade no 

processo, é gerado um plano de ação para 

correção do problema, e, principalmente, 

orientação aos trabalhadores, de forma a manter 

os padrões do SESMA compatíveis com os padrões 

da FECOERGS, e conforme exigido pelas normas 

de segurança. 

 As inspeções são registradas através de 

planilhas de observações de tarefas específicas 

para tal. As possíveis irregularidades que são 

levantadas na inspeção são listadas em formulário 

próprio com a devida ação corretiva ou de 

melhoria, com os respectivos prazos e respon-

sáveis para a execução. Estes formulários ficam 

arquivados para verificação periódica por parte do 

Setor SESMA ou a quem interessar.

 Durante o ano de 2018 foram realizadas 54 

inspeções à campo nas equipes do Setor de 

Serviços Elétricos. 

 Inspeções Trimestrais

 Para intensificar ainda mais este controle, a 

cada trimestre é desenvolvido, juntamente com 

as equipes móveis, inspeções em todos os 

equipamentos de proteção individuais, coletivos, 

ferramentais e dos veículos. Quando detectado 

algum fator comprometedor à segurança dos 

integrantes das equipes, imediatamente é feita a 

solicitação à supervisão das devidas adequações.

 Inspeções das Condições do Trabalho (ICT)

 Esta técnica aplica-se aos departamentos, 

setores e áreas pertencentes à Cooperativa. A sua 

finalidade é iniciar o processo de adequação das 

irregularidades e/ou fatores de riscos, através das 

medidas de eliminação e controle dos agentes.

 Inspeções nas unidades extintoras (IUE)

 Mensalmente os extintores de incêndio da 

Cooperativa são submetidos a uma inspeção 

visual para identificar possíveis avarias, e anual-

mente eles são enviados para a devida recarga e 

manutenção por uma empresa especializada. 

 Curso de CIPA

 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA) é composta por representantes do empre-

gador e dos empregados, e tem como missão a 

preservação da saúde e da integridade física dos 

trabalhadores e de todos aqueles que integram a 

instituição. Os novos cipeiros receberam 

treinamento específico com carga horária de 

20horas. 

 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 possi-

bilitar a melhoria contínua dos processos preven-

tivos de proteção individual e coletiva dos colabo-

radores.

 Ensaios elétricos

  Conforme item 10.7.8 da NR10, os equipa-

mentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou 

equipados com materiais isolantes, destinados ao 

trabalho em alta e baixa tensão devem ser 

submetidos a testes elétricos ou ensaios de 

laboratório periódicos, obedecendo-se às 

especificações do fabricante e os procedimentos 

da empresa. Visando atender a esta norma, a 
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CERTAJA realizou testes de rigidez dielétrica para 

certificação de regularidade dos EPIs, EPCs e 

ferramentas quanto a sua integridade, com vistas 

à segurança do trabalhador que os utiliza. O 

trabalho é realizado a cada semestre. 

 Treinamento de reciclagem de NR 10 

(segurança em eletricidade)

 O curso de Reciclagem da NR 10 é realizado de 

dois em dois anos, e tem por objetivo a capa-

citação do colaborador a desempenhar as suas 

funções de acordo com o previsto na norma, 

visando garantir a execução de suas atividades 

com segurança. De 5 a 9 de novembro o SESMA, 

em parceria com o Colégio Agrícola Teutônia, 

realizou na ACERTA o curso de reciclagem, quando 

cerca de 76 colaboradores da CERTAJA Energia e 

Desenvolvimento (Setor de Serviços Elétricos) 

participaram das aulas teóricas e práticas. 

 Treinamento de Integração específica e 

periódico

 A Integração de Segurança trata-se de um pro-

cesso de adaptação do funcionário com o ambien-

te de trabalho, com o objetivo de proporcionar o 

conhecimento e a orientação sobre os riscos rela-

cionados à sua função e sua atividade profissional. 

Realizado antes do início das atividades laborais 

na Cooperativa, visa garantir a segurança e a inte-

gridade física do colaborador. Da mesma forma, 

são realizados treinamentos periódicos para 

colaboradores já admitidos, objetivando assim, o 

reforço de assuntos referente a segurança e 

saúde no trabalho. 

 7. DESEMPENHO OPERACIONAL  

 AGROVETERINÁRIA

 No ano de 2018 a Agroveterinária foi o setor 

que mais sofreu com a carência de capital de giro 

que afeta a Cooperativa desde 2013. Este proble-

ma, que vem se aprofundando, tem prejudicado 

financeiramente e operacionalmente os negócios 

da nossa Agroveterinária. Já no início do ano 

muitos associados tiveram dificuldades para 

saldar seus compromissos com a Cooperativa. 

Com isso atrasamos pagamentos de fornecedores 

que nos cobraram juros altíssimos pelos atrasos. A 

falta de capital de giro, além de nos obrigar a 

comprar a prazo os insumos, prejudicando a 

margem da Cooperativa, nos obrigou a limitar o 

crédito. Pelo mesmo motivo tivemos que reduzir 

drasticamente a venda a prazo (plano safra) dos 

fertilizantes. Todas as dificuldades implicaram em 

uma significativa redução no volume de vendas do 

setor com grande impacto no seu desempenho 

financeiro.

 Também a greve dos caminhoneiros, em maio, 

reduziu drasticamente as vendas naquele mês 

além de nos trazer problemas de logística pelo 

atraso na entrega de produtos e aumento dos 

preços dos transportes.

 Outro fato negativo do ano, olhando pelo lado 

do cooperado, foi a alta do dólar no segundo 

semestre onerando o preço de defensivos e 

fertilizantes.

 Apesar de tudo, conseguimos registrar alguns 

fatos positivos como a construção do depósito da 

filial da Vendinha que facilitou bastante as 

operações da Agroveterinária naquela região.

 Também podemos contar como fatos positivos 

de 2018:

 ·A ampliação do espaço físico da loja Matriz da 

Agroveterinária, na rodovia Aleixo Rocha;

 ·Substituição de veículos depreciados e 

aquisição de nova empilhadeira para melhorar a 

organização do depósito e agilizar as entregas;

 ·A renovação das parcerias com fornecedores 

que, apesar das nossas dificuldades financeiras, 

continuam acreditando na CERTAJA.

 ·O  empenho da nossa equipe técnica de 

vendas e demais colaboradores incansáveis na 

busca de cumprir suas metas.

 O gráfico 1 apresenta os resultados finan-

ceiros da Agroveterinária desde o desmem-

bramento em 2008, mostrando a queda do 

resultado neste ano em função das dificuldades 

apontadas acima.

 AGROINDÚSTRIA

 Mais uma vez a Agroindústria CERTAJA, por 

consequência de sua infraestrutura de armaze-

nagem reduzida e por fatores externos ditados 

pelo “mercado”, teve redução de sua escala de 

produção, o que foi determinante na consolidação 

de um menor faturamento bruto, refletindo 

negativamente em seu resultado financeiro ao 

final do exercício do ano de 2018.

 A safra colhida na temporada foi próxima da 

normalidade, com pequena redução em compa-

ração a anterior. Mas devido ao alto estoque de 

passagem anterior a abertura da safra, gerou-se 

tendência baixista nos preços internos no primei-

ro semestre do ano. Esta condição de mercado 

levou ao produtor nosso fornecedor a diminuir o 

seu interesse de venda, optando, por exemplo, 

por mecanismos de acesso a recursos financeiros 

para fazer frente a seus compromissos no perío-

do, tais como o FEPM (Financiamento Estocagem 

Preço Mínimo), antigo EGF, ocasionando assim 

menor disponibilidade para o beneficiamento em 

nossa unidade.

 A taxa de câmbio no início da safra favoreceu a 

importação de produto do Mercosul por médias e 

grandes empresas, além de compras mais 

expressivas do produto nacional, garantidos por 

financiamentos diretos firmados anteriormente 

com os produtores através de CPRs e outros tipos 

de contratos. 

 Outro agravante que impactou os níveis de 

venda no primeiro semestre foi a 

greve dos caminhoneiros, onde sua 

paralisação afetou drasticamente 

nossas receitas naquele mês.

        A baixa escala de beneficiamento 

durante o ano acarretou propor-

cionalmente uma menor geração de 

subprodutos (farelo de arroz e 

quebrados de arroz), base essencial 

na formação de nossas receitas 

líquidas.

 Mesmo enfrentando todas estas dificuldades, 

mantivemos nossa presença no mercado, 

garantindo fornecimentos aos nossos clientes 

parceiros de longa data. De igual forma seguimos 

rentabilizando nosso associado na compra da 

matéria prima em valores praticados pelo 

mercado e muitas vezes absorvendo oscilações 

negativas apresentadas de forma abrupta pelo 

mesmo.

 Ao longo do ano através de reuniões com 

nosso Conselho Administrativo e Fiscal pudemos 

discutir e diagnosticar melhorias a serem implan-

tadas em nossas operações industriais e princi-

palmente nas relações comerciais com nossos 

associados/fornecedores, que favoreçam uma 
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maior disponibilização de matéria prima, para 

ampliação de nossa escala de produção a níveis 

superiores aos nossos custos operacionais.

 Para o próximo ano estamos otimistas e 

empenhados a juntamente com nosso quadro 

social ampliar nossas relações comerciais especi-

almente nas áreas de recebimento, focando a 

entrada de produto de alta qualidade e com níveis 

de comercialização mais alinhados com as nossas 

necessidades de venda mensais e aos preços de 

mercado.

 O gráfico abaixo mostra a comparação dos 

preços médios pagos pela CERTAJA em relação à 

cotação do CEPEA. Diferente dos outros anos 

verifica-se que, na maioria dos meses, o valor pago 

pela CERTAJA está um pouco inferior à cotação 

média do CEPEA. Este fato ocorreu devido a uma 

distorção da cotação regional do CEPEA influen-

ciada pelos valores altos praticados nas regiões 

portuárias. Caso fizéssemos a comparação dos 

preços que pagamos em relação à cotação do 

CEPEA referente à nossa região, estaríamos com 

os preços alinhados e até com vantagem em 

relação a este indicador.

 SETOR DE SERVIÇOS ELÉTRICOS (SSE)

 A exemplo do ano anterior, o SSE apresentou 

em 2018 um excelente desempenho financeiro, 

deixando uma sobra de 337 mil reais para a 

Cooperativa.

 O gráfico 3 apresenta os resultados do setor 

desde o ano que foi criado em 2010.

 Em 2018 assinamos renovação do contrato de 

prestação de serviços com a CERTAJA Energia, 

consolidando uma parceria que tem sido de muita 

utilidade para as duas cooperativas.

 Ainda em 2018 procedemos a substituição do 

último conjunto de equipamentos: caminhão, 

guindaste, carroceria e sobrecabine, pois o 

conjunto antigo estava com mais de 20 anos de 

uso. Com isso, a partir deste ano contamos com 

uma frota totalmente renovada no setor, obtendo 

assim algumas vantagens como:

 ·M aior disponibilidade dos veículos.

 ·R edução contínua nos custos com manu-

tenções.

 ·M elhor confiabilidade dos nossos clientes, 

pois há maior garantia no cumprimento de nossos 

compromissos.

 Deve-se muito o bom desempenho financeiro 

deste ano ao contínuo controle de custos em geral 

do setor e à alta produtividade alcançada pelas 

equipes de campo.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Res. Líquido 64 -39 -183 -137 -301 3 220 370 337
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Gráfico 3 - Setor de Serviços Elétricos
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