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

de segurança do setor elétrico, buscando:

POLÍTICA DA QUALIDADE 
DA CERTAJA ENERGIA

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. 
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RETROSPECTIVA 2020

UM ANO DE DESAFIOS, 
SUPERAÇÕES E CONQUISTAS 

 Apesar das adversidades vividas em todos os setores, CERTAJA seguiu prestando 

serviços e aprofundou atuação junto a associados.

 Inovações reafirmaram o protagonismo da CERTAJA em 2020, um ano no qual tudo 

mudou por causa da pandemia. Mesmo com todas as dificuldades encontradas, algumas 

ações da CERTAJA Energia mostram que a Cooperativa conseguiu implementar inovações 

e realizar obras para melhor atendimento ao cooperado. Confira!

WhatsApp com chatbot para aten-

dimento – Um novo canal de contato com 

a Cooperativa, através do qual enviando 

um whats para 0800 5416185 você pode emitir 2ª 

via da fatura, consultar débitos, informar falta de 

energia, pedir religação, realizar pagamentos com 

cartão de crédito e falar com as atendentes.

Ingresso nas redes sociais – Seguindo os 

perfis @certajaenergia no Facebook e no 

Instagram você acompanha as novidades 

e informações importantes da Cooperativa. É uma 

maneira dinâmica de compartilhar com asso-

ciados de todos os lugares o que está aconte-

cendo no cotidiano da CERTAJA, que ao levar 

energia elétrica a milhares de lares e proprie-

dades, se conecta também ao mundo virtual e aos 

novos tempos.

Finalização das obras e ampliação e 

melhorias nas Subestações Taquari e 

Vendinha – Foi aumentada a potência da 

subestação Taquari de 10 MVA para 25 MVA e 

realizada a adequação em ambas as subestações 

para uso de transformador móvel no caso de 

avarias. A medida aumenta a confiabilidade do 

sistema e demonstra a preocupação da CERTAJA 

Energia com seus associados, sua qualidade de 

vida e de suas atividades econômico-sociais. 
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Compra de energia no mercado livre – 

Pela primeira vez em sua história a 

CERTAJA realizou leilão para adquirir 

energia no ACL (Ambiente de Contratação Livre). 

O preço da energia comprada na supridora, na 

época da operação, era de R$ 296,33 e no ACL, 

obtido através de leilão, de R$ 146,80. O principal 

impacto desta operação foi a redução da conta de 

energia para os cooperados, pois atualmente a 

energia comprada representa aproximadamente 

31% do valor da tarifa sem impostos. A CERTAJA 

foi a segunda Cooperativa do Brasil a tomar essa 

iniciativa.

Assinatura digital – Uma maneira prática 

e segura de assinar documentos por meio 

digital, sem sair de casa: pedidos de 

ligação, solicitação de pecúlio por óbito, contratos 

de associação, contratos de participação de obras, 

universalização, termos aditivos de demanda, 

contratos de CUSD e CCER e parcelamento de 

faturas. Enfim, todas as negociações necessárias!
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Reajuste médio negativo nas tarifas – O 

reajuste médio negativo nas tarifas foi 

uma importante conquista, decorrente 

principalmente da compra de energia no mercado 

livre. 
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Nova central telefônica – Mais moderna 

e para melhor atender o cooperado. 

Possui o sistema URA, que permite 

implementar uma série de automações no 

atendimento por telefone, gerando agilidade na 

utilização e menos tempo de espera. 

Pagamento da fatura de energia com 

cartão de débito ou crédito, com opção 

de parcelamento – Mais praticidade na 

hora de pagar a fatura, com possibilidade de 

parcelamento em até 12 vezes. A operação pode 

ser realizada via WhatsApp 0800 5416185, na 

agência virtual (www.certaja.com.br/ energia) e 

nos Postos de Atendimento da Sede (Taquari), 

Vendinha e Barão do Triunfo.

Projetos, aquisições de materiais, nego-

ciações com proprietários, solicitações 

de licenças ambientais para iniciar a 

construção da Subestação Vale Verde em 2021 – 

A obra está prevista para início neste ano, 

trazendo energia mais forte e mais confiável para 

a região. 
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Implantação do Sistema Supervisório – 

Como o próprio nome já diz, esse sistema 

supervisiona equipamentos integrantes 

do sistema de distribuição e permite identificar e 

corrigir eventuais falhas destes de forma remota, 

sem necessidade de deslocamento para o 

diagnóstico; ou seja, mais agilidade e redução de 

custos. 
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Aquisição de drone para inspeção em 

redes – O uso do drone trouxe facilidade, 

agilidade e segurança na inspeção de 

linhas e torres de transmissão, redes de 

distribuição muito extensas ou de difícil acesso, 

serviços de manejo ambiental, entre outros.

Ano premiado – Dois prêmios trouxeram 

reconhec imento para  a  CERTA JA 

ENERGIA, em nível nacional:  

 O Projeto Sementes do Cooperativismo, 

desenvolvido pelo Núcleo de Comunicação, 

conquistou um honroso 2º lugar em nível nacional, 

entre um total de 91 inscritos na categoria 

Comunicação e Difusão do Cooperativismo, no 

Prêmio Melhores do Ano SomosCoop, promovido 

pela OCB - Organização das Cooperativas 

Brasileiras.

 Pelo terceiro ano consecutivo a equipe 

contábil conquistou o prêmio 1º Lugar Melhor 

Divulgação das Demonstrações Contábeis na 

categoria “Cooperativas”, promovido pela 

ABRACONEE - Associação Brasileira dos Conta-

dores do Setor de Energia Elétrica.
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saúde, as coops continuaram trabalhando para 

que o país não parasse. E é para isso que estamos 

aqui, hoje: para celebrar o compromisso das 

cooperativas com o crescimento do país”, 

enfatizou o líder cooperativista naquela ocasião.

 A transmissão completa do Prêmio Somos-

coop – Melhores do Ano pode ser assistida na 

íntegra no canal do Youtube da OCB: https:// 

www.youtube.com/watch?v=EoK-oabIs1c

 EXPERIÊNCIA COLETIVA - Criado em 2004 e 

reformatado em 2010, o objetivo do Sementes do 

Cooperativismo é ampliar a educação coopera-

tivista para além dos associados, visando preparar 

os futuros líderes e cooperados da CERTAJA a 

contribuírem com o desenvolvimento da Coope-

rativa. O projeto atende o 5° princípio do coopera-

tivismo (Educação, Treinamento e Informação), 

que trata da Educação Cooperativa, manifestando 

o compromisso com a comunidade e é desenvol-

vido em escolas da área de atuação da Coopera-

tiva. A valorização do ser, ao invés do ter, é um dos 

alicerces do Sementes. Desafios são lançados nas 

instituições escolhidas a cada ano, com reuniões 

preparatórias organizadas pelo Núcleo de 

 No ano de 2020 a CERTAJA não realizou o 

Projeto Sementes do Cooperativismo nas escolas 

em razão da pandemia da Covid-19, que fechou 

essas instituições e modificou suas rotinas. 

Entretanto a Cooperativa inscreveu o Projeto 

desenvolvido em 2019 no Prêmio Somoscoop – 

Melhores do Ano, promovido pela Organização 

das Cooperativas Brasileiras (OCB). O concurso, 

realizado anualmente, tem como objetivo 

destacar as boas práticas de cooperativas que 

tenham proporcionado benefícios aos seus 

cooperados e à comunidade. A premiação visa, 

também, contribuir com a disseminação do 

movimento cooperativista e seu reconhecimento 

no Brasil.

 Assim, o Projeto Sementes desenvolvido em 

2019, que contou com a participação das escolas 

Anita Ferreira de Moraes (Bom Retiro do Sul), 

Gonçalves Dias (Triunfo) e Nossa Senhora da 

Saúde (Passo do Sobrado), concorreu na categoria 

Comunicação e Difusão do Cooperativismo.

 Em cerimônia virtual na tarde de 24 de novem-

bro de 2020, a OCB divulgou os vencedores do 

Prêmio Somoscoop – Melhores do Ano, entre um 

total de 595 inscrições de 22 estados nas catego-

rias Comunicação e Difusão do Cooperativismo, 

Cooperativa Cidadã, Cooperjovem, Fidelização, 

Inovação, Intercooperação e Influenciadores. A 

CERTAJA ENERGIA conquistou um honroso 2º lu-

gar em nível nacional, entre um total de 91 

inscritos na categoria Comunicação e Difusão do 

Cooperativismo, com o Projeto Sementes do 

Cooperativismo. 

 Antes de serem conhecidos os primeiros, se-

gundos e terceiros lugares das categorias do 

prêmio, o presidente da OCB, Márcio Freitas, fez 

questão de destacar o quanto as cooperativas são 

essenciais para o país, especialmente no momen-

to de pandemia, que acelerou as transformações 

que já vinham ocorrendo. “Este não tem sido um 

ano fácil, mas mostra o quanto as cooperativas 

são essenciais para os brasileiros e para a nossa 

economia. De Norte a Sul, elas não pararam. 

Respeitando todos os protocolos de segurança e 

Comunicação da CERTAJA e constante apoio e 

monitoramento. As apresentações culturais 

ocorrem em um dia festivo, com direito a peças de 

teatro, paródias, shows e a culminância com a 

divulgação dos resultados. Um almoço em clima 

de fraternidade entre os jovens encerra a progra-

mação.

 A organização do Projeto está sob a responsa-

bilidade do Núcleo de Comunicação da Coopera-

tiva e conta com a parceria e apoio do Sistema 

Ocergs/Sescoop-RS.

 A Associação Brasileira dos Contadores do Setor de Energia 

Elétrica – ABRACONEE realizou o XXXVI ENCONSEL – Encontro 

Nacional dos Contadores do Setor de Energia Elétrica em 

plataforma virtual no período de 23 a 25 de novembro.

 Um dos destaques do evento é a premiação das melhores 

demonstrações contábeis, e neste ano a CERTAJA Energia 

obteve, pela terceira vez consecutiva, o 1º lugar na categoria 

“Cooperativas.”

 Importante ressaltar que os critérios de avaliação se 

baseiam no atendimento de aspectos técnicos envolvidos e no 

nível de transparência contábil das empresas ligadas ao setor 

elétrico brasileiro.

CERTAJA ENERGIA CERTAJA ENERGIA 
PREMIADA POR PREMIADA POR 
PROJETO SEMENTES PROJETO SEMENTES 
DO COOPERATIVISMODO COOPERATIVISMO

CERTAJA ENERGIA 
PREMIADA POR 
PROJETO SEMENTES 
DO COOPERATIVISMO

2º lugar na categoria Comunicação e Difusão 
do Cooperativismo no Prêmio Somoscoop 
celebrou iniciativa certajana em atuação 
desde 2004

2020, ANO 
DUPLAMENTE 
PREMIADO NA 

CERTAJA ENERGIA

Reconhecimentos nacionais colocam 
Cooperativa em patamar de excelência 
por atuação em projeto de educação 
cooperativista e na área de contabilidade. 
Confira as duas premiações nacionais 
conquistadas.

Premiações Nacionais
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CERTAJA ENERGIA VENCE CERTAJA ENERGIA VENCE 
PRÊMIO NACIONAL DE PRÊMIO NACIONAL DE 
INFORMAÇÕES CONTÁBEISINFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CERTAJA ENERGIA VENCE 
PRÊMIO NACIONAL DE 
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Destaque ocorre de forma consecutiva pelo 3º ano 
e consagra profissionalismo

Troféu SomoscoopTroféu SomoscoopTroféu Somoscoop

Projeto participante(2019)Projeto participante(2019)Projeto participante(2019)



muitas coisas boas também aconteceram. Fecha-

mos o ano com um resultado positivo da ordem de 

R$10.233.000,00 (dez milhões, duzentos e trinta e 

três mil reais), fomos ao mercado e através de um 

leilão compramos a energia que distribuímos por 

uma condição bem mais favorável e cujo benefício 

já começou a ser repassado ao cooperado (no 

reajuste de julho/2020, o preço da tarifa foi 

reduzido na ordem de 4,62%). Para o próximo ano 

(2021), quando do reajuste, deverá reduzir mais 

uma vez. 

 Demos início ao processo para a construção de 

uma linha de 69.000V que vai ligar Venâncio Aires 

a Vale Verde, numa extensão aproximada de 25km 

e com uma subestação rebaixadora, cuja obra está 

orçada em torno de R$ 25.000.000,00 (vinte e 

cinco milhões de reais). Obra essa que deve estar 

concluída no início de 2022. 

 Nossa contabilidade foi agraciada com o 

prêmio de Melhores Demonstrações Contábeis 

entre as permissionárias do país, pelo terceiro ano 

consecutivo. Nossa área de Comunicação, com o 

programa “Sementes do Cooperativismo” con-

quistou o segundo lugar, a nível nacional, concor-

rendo com mais de 90 outros projetos, apresen-

tados por várias outras cooperativas do país. 

 Quando de nossa Assembleia Geral, tivemos 

eleição de membros do conselho e consequen-

temente da nossa diretoria, onde com muito 

orgulho e muita honra fomos reconduzidos por 

mais um mandato. Houve a renovação do vice-

presidente, saindo o cooperado Sr. Gilberto 

Coutinho Cunha, que nos acompanhou durante 

muitos anos, e assumiu o cooperado Ederson 

Pereira Madruga, nosso ex-funcionário, doutor 

em Engenharia Elétrica e com vasto conhecimen-

to da Cooperativa e das coisas com que ela se 

relaciona. O senhor Gilberto Coutinho Cunha se 

desvinculou da CERTAJA Energia para dedicar-se 

a coirmã CERTAJA Desenvolvimento. Fica aqui 

nosso reconhecimento ao cooperado Gilberto, 

pelos relevantes serviços prestados para a nossa 

Cooperativa. Quanto ao novo vice-presidente 

eleito, fica a certeza de que teremos um ótimo 

companheiro que, com sua juventude, com seu 

alto grau de conhecimentos e, principalmente, 

pelo alto grau de comprometimento, alavancará, 

ainda mais, o desenvolvimento da nossa Coope-

rativa.

 Eram essas as nossas considerações iniciais, 

porém, em nosso Relatório, são contemplados 

uma série de outros dados e informações que 

precisam e merecem ser de conhecimento de nos-

so quadro social. Leiam e façam suas avaliações.

  Finalizando nossa mensagem, precisamos 

deixar registrado o nosso mais profundo reconhe-

cimento ao extraordinário apoio recebido dos 

nossos conselheiros. Um conselho participativo, 

comprometido, cumpridor de seu dever. A eles, 

nosso muito obrigado. Aos nossos colaboradores, 

maiores responsáveis por fazer essa máquina 

rodar, fica também o nosso reconhecimento. Aos 

nossos cooperados, que formam essa grande 

família, vai o nosso agradecimento pela confiança 

que nos foi depositada ao longo de mais esse ano. 

Aos nossos fornecedores, instituições financeiras, 

órgãos públicos e demais entidades de classe com 

as quais nos relacionamos, vai também nosso 

agradecimento. Esse conjunto de coisas nos faz 

crescer e nos fortalecer, propiciando as condições 

necessárias para podermos cumprir com nossa 

missão que é “Fornecer energia confiável, de 

forma sustentável, valorizando o relacionamento 

e a melhoria da qualidade de vida do cooperado”. 

 QUE TENHAMOS UM 2021 COM SAÚDE E 

MELHORES PERSPECTIVAS DE VIDA PARA 

TODOS NÓS!

 Encerramos mais um ano de nossa história. São 

51 anos de trabalho conjunto, reunindo as forças 

de nossos cooperados, de nossos colaboradores, 

das comunidades onde atuamos, das entidades 

com as quais nos relacionamos e, assim, vamos 

trilhando esse caminho de sucesso, sempre com 

muita energia.

 Esse ano de 2020, com certeza vai ficar na 

história da humanidade pelo drama causado pelo 

vírus intitulado “Covid 19”, o qual transformou-se 

em uma Pandemia. Seu surgimento trouxe dúvi-

das, trouxe medo e muitas incertezas. Como agir, 

o que fazer para evitar males maiores? Com certe-

za, essa situação trouxe transtornos e exigiu uma 

série de providências para enfrentar essa nova 

realidade. Foram dias difíceis. Precisamos parar 

algumas atividades, aquelas não essenciais, ajus-

tar outras para evitar a contaminação do cola-

borador e até mesmo do cooperado. Vários even-

tos precisaram ser cancelados, como o “Sementes 

do Cooperativismo” e o “Projeto PIA”. Foi com 

pesar que cancelamos estas atividades, mas a 

prudência nos induziu a isso. Até mesmo nossa 

Assembleia Geral, realizada sempre no mês de 

março, precisou ser postergada, sendo realizada 

no mês de junho, obedecendo o regramento 

nacional que dispunha acerca do Estado de Cala-

midade Pública, Decreto Legislativo Federal nº 

06/2020, no mesmo norte, o Decreto Estadual 

55.128/2020 e Decretos Municipais 3.943/2020 e 

3.944/2020, em consonância com o que estabe-

leceu a Medida Provisória de Nº 931, de 30 de 

março de 2020, convertida na Lei 14.030/2020, em 

virtude da Pandemia provocada pelo Corona Vírus 

–Covid 19, que atingiu todo o planeta. E foi assim, 

contando com número mínimo de cooperados, 

tomando todas as medidas recomendadas pelos 

órgãos sanitários do município e do estado, tais 

como o uso de máscara, álcool gel, medição da 

temperatura e distanciamento mínimo exigido, 

que realizamos nossa Assembleia. Tudo, Graças ao 

Senhor bom Deus, transcorreu dentro da normali-

dade. 

 Superados aqueles primeiros momentos e 

fazendo os ajustes necessários, as coisas foram se 

normalizando e nós aprendemos com essa nova 

forma de viver e agir. Foi uma oportunidade para 

nos reinventarmos. Algumas ferramentas foram 

disponibilizadas para facilitar ou viabilizar o 

contato do cooperado com a Cooperativa, tais 

como WhatsApp, a possibilidade de assinar docu-

mentos de forma digital, a implementação do 

pagamento das faturas de energia com cartão, 

entre outras. Isso tendo a frente, a dedicação e 

inteligência de nossos colaboradores, que não 

mediram esforços e não deixaram a “peteca cair”. 

A eles, nosso reconhecimento. Com todos os 

cuidados, com todos as medidas tomadas, 

fechamos o ano todos salvos, com saúde e com 

muita energia para fazer as coisas acontecerem 

dentro deste novo cenário. 

 Com esse espírito e com esse pensamento, 

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 2020, 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 n° 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

Mensagem do Presidente
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UM ANO ATÍPICO



 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
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 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 2020 esteve reunido em 14 oportuni-

dades.

 Conselho Fiscal – tem como principal objetivo 

a fiscalização dos atos da administração.  Forma-

do por três associados efetivos e três suplentes, 

em 2020 realizou 10 reuniões e 2 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.

Assembleia 2020Assembleia 2020Assembleia 2020
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através de aulas práticas e teóricas, ministradas 

em ambientes diversificados de produção, como 

propriedades-modelo, laboratórios, dias de cam-

po, feiras e vivências na propriedade da família. 

 Ele qualifica os jovens para a gestão eficiente 

de propriedades rurais, preparando-os para te-

rem êxito nas atividades agropecuárias, e tem 

como premissa básica estimular a permanência 

dos jovens nas atividades do campo. Além disso, 

viabiliza para as Cooperativas Agropecuárias o 

incremento de seu quadro social, promovendo a 

sucessão familiar profissionalizada, o empreende-

dorismo cooperativo e a profissionalização da 

gestão de pequenas e médias propriedades 

rurais.

 Em 2020 a primeira turma do programa bene-

ficiou oito jovens, filhos de cooperados residentes 

na zona rural do município de Vale Verde.

 Grupo Integração 

 A CERTAJA é ciente que pequenos gestos que 

demonstrem a importância dos colaboradores no 

dia a dia e em ocasiões especiais são importantes 

para o bom clima organizacional. Para isso, conta 

com o Grupo Integração, que desenvolve uma sé-

rie de ações, dentre as quais destacam-se as 

homenagens para os aniversariantes, a distribui-

ção 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. Pela primeira vez desde sua 

criação, em 2020 não foram realizadas reuniões 

nesse formato, em razão da pandemia do coro-

navírus.

 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. 

Em 2020, pelo fato das escolas estarem fechadas 

(pandemia do Coronavirus), o projeto não foi 

realizado.

 Cursos em parceria com SENAR e Sindicatos 

Rurais

 Buscando capacitar os cooperados para novas 

oportunidades de trabalho, em 2020 a CERTAJA, 

em conjunto com o SENAR e Sindicatos Rurais, 

promoveu doze cursos para 102 cooperados: 

Artesanato em Palha de Milho, Mulheres em 

Campo, Tratores Agrícolas-Manutenção e Opera-

ção, Bonecas de Pano, Soldador Rural Básico, 

Macramê, Aplicação Correta e Segura de Defen-

sivos Agrícolas, Eletricista Rural, Tecelagem de Lã 

Crua, Nota Fiscal Eletrônica Para Produtor Rural, 

Instalação de Motores Elétricos e Curso de Jardi-

nagem.

 3. PLANEJAMENTO EMPRESARIAL

 Em 2020, a pandemia também causou dificul-

dades ao planejamento estratégico da CERTAJA 

Energia. Embora as análises de cenários internos e 

externos da Cooperativa façam parte do processo 

de planejamento estratégico, a possibilidade de 

uma pandemia e seus desdobramentos não 

estavam apontados em nosso planejamento. 

Todavia, o estabelecimento de um norte estraté-

gico (missão organizacional) e a capacitação 

técnica permitiram às equipes continuarem 

desenvolvendo suas atividades de forma estraté-

gica, alcançando resultados positivos aos coope-

rados.

 Nesse ínterim, em 2020, inovamos a sistemá-

tica de condução de elaboração e realização das 

iniciativas estratégicas. Anteriormente, junto com 

a elaboração do mapa estratégico, elencávamos 

planos de ações alinhados aos objetivos estraté-

gicos. Tais planos podiam durar meses ou até 

alguns anos. Assim, como forma de agilizar e 

flexibilizar nossas iniciativas estratégicas com 

uma realidade cada vez mais volátil e incerta, 

iniciamos o trabalho com sprints de três meses. 

Em cada sprint, o gerente responsável junto com a 

equipe, propôs uma ou mais ações para alcançar 

um determinado objetivo. Para ser executada, 

essa ação foi aprovada pelo Comitê Gestor da 

Cooperativa, que analisou questões de pertinên-

cia e relevância ao contexto estratégico, assim 

como, orçamento e disposição de mão de obra.

 Ainda, com o intuito de estimular os colabora-

dores a buscar a melhoria contínua, o programa 

estratégico de participação nos resultados – 

ProM120, distribuiu sobras financeiras aos cola-

boradores por alcance de metas estratégicas. 

 Concisamente, pode-se dizer que o planeja-

mento estratégico se preocupou em manter as 

estratégias da CERTAJA Energia de maneira 

lógica e integrada de forma a transformar o 

esforço da equipe de colaboradores em resulta-

dos ainda maiores para todos.

 4. GESTÃO DE PESSOAS E PROCESSOS

 O ano de 2020 foi um ano bastante desafiador 

para todos. Além de atingir o planeta despreveni-

do, a crise gerada pela pandemia da Covid-19 

trouxe diversas mudanças significativas, junta-

mente com muitas incertezas. 

 Na CERTAJA tivemos que enfrentar essa nova 

realidade, identificar novos caminhos e adaptar o 

modelo de trabalho, assim como desenvolver 

mecanismos para cuidar da saúde física e mental 

da equipe.

 Rapidamente mudamos nossos hábitos e 

comportamentos, nos reinventamos, consolidan-

do a certeza de que somos uma equipe unida e 

comprometida, sempre em busca da excelência e 

do aperfeiçoamento necessário para atender com 

empatia e agilidade as demandas do dia a dia.

 Mesmo diante desse cenário de incertezas, a 

Cooperativa optou por manter o foco na capacita-

ção e formação de seus colaboradores, investindo 

R$ 128 mil em programas que proporcionaram 

novas experiências, conhecimentos e autodesen-

volvimento. Acreditamos que contar com profis-

sionais capacitados, engajados e motivados favo-

rece o clima organizacional e a melhoria nos pro-

cessos das atividades.

 Nossa equipe encerrou esse ano com 150 

empregados, via contrato de trabalho por tempo 

indeterminado baseado na Consolidação das Leis 

de Trabalho (CLT), compostos principalmente por 

gerentes, técnicos, analistas, auxiliares adminis-

trativos e engenheiros.

 5.  ATUAÇÃO NA ÁREA SOCIAL

 D E OLHO NO FUTURO – Programa “Aprendiz 

Cooperativo do Campo” 

 O Programa “Aprendiz Cooperativo Do Cam-

po”, criado pelo Sescoop – Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo, é voltado para 

jovens de 14 a 24 anos incompletos e é realizado 

Aprendizes 2020Aprendizes 2020Aprendizes 2020

Dia dos paisDia dos paisDia dos pais
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 Coleta Seletiva

 A CERTAJA vem trabalhando na conscien-

tização a respeito da importância da coleta 

seletiva e procurando agir de forma a propiciar 

condições adequadas de armazenamento de 

resíduos. Para tal, a Cooperativa possui uma 

Central de Resíduos, com capacidade de armaze-

namento de materiais como papel, plástico, PET, 

vidro, pilhas, baterias, alumínio e equipamentos 

de informática. Em 2020, cerca de 4,7 toneladas 

de resíduos secos foram destinadas para parcei-

ros em conformidade com a legislação ambiental.

 Campanhas de coleta de resíduos eletrô-

nicos e vidros 

 Nos meses de fevereiro e de agosto foram 

realizadas as campanhas de Coleta de resíduos 

eletrônicos e vidros, incentivando os colabora-

dores da CERTAJA a descartarem o material 

acumulado em suas residências. Assim, durante 

este período, os certajanos foram depositando 

esses materiais na Central de Resíduos da 

Cooperativa.

 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 contamina-

ção por metais pesados (especialmente mercúrio, 

chumbo e cádmio) e evitar danos à saúde da popu-

lação que vive no entorno dos aterros sanitários. 

Cerca de 500 kg foram coletados e enviados 

diretamente para a recicladora (monitores, televi-

sores, fornos de microondas entre vários outros). 

 Distribuição de mudas nativas frutíferas

 A arborização tem um papel fundamental no 

restabelecimento da relação entre o homem e o 

meio natural e na qualidade de vida de todos os 

seres vivos. As plantas frutíferas, especifica-

mente, melhoram o visual, embelezam o espaço, 

exibem o seu verde intenso, folhagem, flores e 

frutos, e também proporcionam um microclima 

agradável e harmonioso. 

 No dia 30 de junho, o SESMA (Setor de Segu-

rança e Meio Ambiente) distribuiu mudas nativas 

frutíferas para os colaboradores da Cooperativa, a 

fim de marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, 

celebrado em 5 de junho. Cerca de 50 mudas 

foram oferecidas aos interessados: araça ama-

relo, ariticum, cerejeira, goiabeira, guabirova e 

uvaia. Em relação ao impacto ambiental, observa-

se que a metodologia utilizada de conscientização 

ambiental auxilia os envolvidos a compreen-

derem que a manutenção da vida no planeta está 

intimamente relacionada a existência das árvores, 

 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, outu-

bro e dezembro). Possui uma tiragem de 25 mil 

exemplares, que são entregues gratuitamente 

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 ca-

dastrado. 

 6. AÇÕES AMBIENTAIS 

 Nosso planeta está chegando num ponto cada 

vez mais crítico no aumento do consumo e explo-

ração incontrolável dos recursos naturais, o que 

pode comprometer nosso futuro. Para reverter 

esta situação, precisamos pensar reflexivamente 

na educação ambiental, enfatizando a questão da 

sustentabilidade, de forma a envolver todos os 

setores da sociedade. Com muita dificuldade 

neste ano de 2020, devido a pandemia do 

coronavírus, conseguimos realizar algumas ativi-

dades para envolver as pessoas sem exposição e 

mantendo a integridade física. Neste sentido, a 

CERTAJA, desenvolveu algumas ações, incenti-

vando os colaboradores e a sociedade em geral 

para que adotem esta ideia.

 Reduzir a GERAÇÃO de resíduos (lixo), reuti-

lizar materiais e reciclar tudo o que for possível 

são hábitos que precisam se tornar corriqueiros 

para que a nova política de sustentabilidade tenha 

sucesso.

Coleta de resíduos: Coleta de resíduos: 
o meio ambiente agradeceo meio ambiente agradece
Coleta de resíduos: 
o meio ambiente agradece

Cooperados em curso de tecelagemCooperados em curso de tecelagemCooperados em curso de tecelagem

Curso de macramêCurso de macramêCurso de macramê
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 As inspeções são registradas através de 

planilhas de observações de tarefas específicas 

para tal. As possíveis irregularidades que são 

levantadas na inspeção são listadas em formulário 

próprio com a devida ação corretiva ou de melho-

ria, com os respectivos prazos e responsáveis para 

a execução. Estes formulários ficam arquivados 

para verificação periódica por parte do Setor 

SESMA ou a quem interessar.

 Durante o ano de 2020 foram realizadas 

aproximadamente 219 inspeções pela CERTAJA 

Energia nas equipes de Plantão, Comercial, 

Engenharia, Linha Viva, Serviços Elétricos e 

equipes de podas e desmatamento.

 Inspeções Trimestrais

 Para intensificar ainda mais este controle, a 

cada trimestre são realizadas, juntamente com as 

equipes móveis, inspeções em todos os equipa-

mentos de proteção individuais, coletivos, ferra-

mentais e dos veículos. Caso seja detectado algum 

fator comprometedor à segurança dos integran-

tes das equipes, imediatamente é solicitado à 

supervisão as devidas adequações.

 Inspeções das Condições do Trabalho (ICT)

 Estas inspeções têm como finalidade identi-

ficar as condições inseguras, que proporcionam 

perigo para a saúde e a integridade física dos 

colaboradores nas instalações dos prédios onde 

trabalham. Caso identificadas, as irregularidades 

são relatadas através de imagens e relatórios, 

para verificação com maior detalhe do problema 

existente e facilitar o processo de adequação.

  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 interagem a 

instituição. No ano de 2020 o curso foi realizado 

para os novos cipeiros no auditório da Coopera-

tiva, com carga horária de 20 horas. 

 Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional (PCMSO)

 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 

colaboradores.

 Ensaios Elétricos

 Conforme item 10.7.8 da NR10, os equipa-

mentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou 

equipados com materiais isolantes, destinados ao 

trabalho em alta e baixa tensão, devem ser 

submetidos a testes elétricos ou ensaios de 

laboratórios periódicos, obedecendo as especi-

ficações do fabricante e os procedimentos da 

empresa. Visando atender a esta norma, a 

pois elas auxiliam na conservação do ambiente 

ecologicamente equilibrado.

 

  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 das doenças ocupacionais 

e dos acidentes de trabalho.

 No ano de 2020, devido a pandemia do novo 

coronavírus, o setor de Segurança do Trabalho 

precisou se adequar a alguns protocolos para 

assim realizar atividades rotineiras consideradas 

essenciais. 

 Dentre estas ações, implementamos com 

sucesso os protocolos de prevenção ao corona-

vírus, como o distanciamento, o número limitado 

de participantes para cada treinamento realizado, 

o uso obrigatório da máscara, a medição da 

temperatura de cada colaborador e a disponibili-

dade de álcool gel.

 Outras medidas preventivas que se destaca-

ram em 2020 foram as inspeções realizadas perio-

dicamente pelo setor, bem como os treina-

mentos periódicos e os treinamentos de recicla-

gem.

  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 a verifi-

cação do cumprimento dos procedimentos de 

segurança por parte dos trabalhadores, envol-

vendo, primeiramente, a análise preliminar de 

riscos, que é um procedimento necessário para 

identificar os agentes nocivos de cada atividade. A 

partir delas, é feita a definição das medidas 

preventivas cabíveis, correspondentes à utiliza-

ção dos equipamentos de proteção, tanto indivi-

duais quanto coletivos. Quando encontrada algu-

ma irregularidade no processo, é gerado um plano 

de ação para corrigir o problema e os trabalha-

dores são orientados, de forma a manter os 

padrões do SESMA compatíveis com os padrões 

da FECOERGS e conforme exigido pelas normas 

de segurança. 

Colaboradores recebem mudas nativasColaboradores recebem mudas nativasColaboradores recebem mudas nativas

Segurança: Segurança: 
um grande valor para a CERTAJAum grande valor para a CERTAJA
Segurança: 
um grande valor para a CERTAJA
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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. Esse 

trabalho é realizado de seis em seis meses. 

 Aquisição de Novos Cintos

 No ano de 2020 os cintos de segurança 

utilizados pelos eletricistas da Cooperativa para a 

realização de atividades em altura foram substi-

tuídos por equipamentos novos. A realização da 

troca destes equipamentos é realizada a cada 

cinco anos (prazo recomendado pelo fabricante), 

e se faz necessária pela periodicidade e constân-

cia do uso nas atividades rotineiras envolvendo 

trabalho em altura.

 Foram adquiridos 48 conjuntos destes equipa-

mentos (cinto paraquedista, talabarte e trava 

quedas). 

 Treinamentos 

 Todos os anos o SESMA organiza diversos 

treinamentos para os colaboradores, a fim de 

capacitá-los tecnicamente, promover e garantir 

sua segurança.

 Estes treinamentos têm como objetivo geral 

qualificar profissionais para construir, operar e 

manter redes aéreas de distribuição de energia 

elétrica de baixa e média tensão, de acordo com os 

padrões, normas e orientações de serviço vigen-

tes nas Cooperativas pertencentes ao Sistema 

FECOERGS.

 A seguir estão os treinamentos realizados em 

2020: 

Reciclagem de NR 10 (Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade)

OBJETIVO: Capacitar para o desempenho de 

suas funções, de acordo com o previsto na NR 

10, visando garantir a execução de suas 

atividades com segurança. 

Duração: Data: Participantes:

8h 533 a 9/11

Introdutório (Integração Específica 

de Segurança)

Reciclagem - Linha Viva 

OBJETIVO: Proporcionar ao colaborador o 

conhecimento e a orientação sobre os riscos 

relacionados à sua função e a sua atividade 

profissional. 

OBJETIVO: Renovar e reciclar os procedi-

mentos de trabalho das equipes que trabalham 

na Linha Viva. 

Duração:

Duração:

Data:

Data:

Participantes:

Participantes:

6h

40h 9 a 13/03

10

3

NR 35 (Segurança de Trabalho 

em Altura)

OBJETIVO: Capacitar para o desempenho das 

suas funções de acordo com o previsto na NR 35, 

visando a garantia da execução de suas 

atividades com segurança. 

Duração:

Data:

Participantes:

16h

8 e 9/09

12

Antes do início 
das atividades 

laborais 

NR 10 básico e NR 10 complementar 

(Sistema Elétrico de Potência) 

OBJETIVO :  Capacitar  nas questões de 

segurança em instalações e serviços em 

eletricidade, bem como nos procedimentos 

utilizados no ramo de distribuição de energia 

elétrica. 

Duração:

Data:

Participantes:

80h

24 a 28/08 
e 21 a 29/09
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  8. DESEMPENHO OPERACIONAL

 Ligações de Consumidores

 No ano de 2020 foram ligadas 1.056 unidades 

consumidoras, com predomínio da classe Residen-

cial, que corresponde a 835. A segunda mais 

representativa foi a classe Rural, com 177. Os 

quantitativos por classe de consumo estão apre-

sentados a seguir:

 

 Consumo de Energia 

 A energia distribuída pela Cooperativa em 

2020 corresponde a 107.695 MWh, ou seja, 0,49% 

inferior aos 108.228 MWh distribuídos no ano 

anterior. Na análise dos dados por classe de consu-

mo se destaca o crescimento de 6,84% na classe 

rural, que corresponde a 2.975 MWh, e o aumento 

de 3,03% na classe residencial, equivalente a 794 

MWh. Estas duas classes têm seus aumentos de 

energia consumida atreladas a mudança da rotina 

em função da pandemia e ao crescimento de 

algumas atividades rurais.

 Por outro lado, observou-se uma redução 

recorde de 31,52% na classe comercial, fruto das 

reduções e suspensão das atividades em algum 

momento, durante a pandemia. O volume de 

energia nesta classe reduziu em 4.136 MWh em 

relação ao ano anterior.

 Em 2020 a geração distribuída, no regime de 

compensação, chegou a 276 unidades conectadas 

como microgeração e minigeração.

 O gráfico a seguir traz os percentuais do 

consumo por classe do ano de 2020.

 Programa de recuperação da receita / 

Fiscalização de unidades consumidoras

 A perda de energia em 2020 foi de 8,53%, 

inferior ao verificado em 2019. A Cooperativa 

mantém a estratégia de realizar fiscalizações de 

combate às irregularidades e recuperar a energia 

desviada, buscando a conscientização dos coope-

rados de que as irregularidades são um prejuízo 

para todos. A tecnologia de monitoramento por 

telemetria, que abrange aproximadamente 345 

unidades consumidoras, coíbe as violações dos 

Operador de Guindauto 

Projetos de Redes de 

Distribuição I

OBJETIVO: Capacitar os profissionais para a 

utilização correta e segura de guindautos, 

objetivando obter a habilidade na operação e 

manutenção de cargas.

OBJETIVO: Proporcionar aos participantes 

orientações gerais de locação de redes aéreas 

de distribuição em BT e MT, possibilitando a 

interpretação de projetos de redes de distribui-

ção de energia elétrica, e de documentos da 

padronização.

Duração:

Duração:

Data:

Data:

Participantes:

Participantes:

24h

56h

19 a 21/11

19 a 22/10

5

8

Montagem e Manutenção de 

Estruturas Primárias – cabos cobertos 

OBJETIVO :  Capacitar profissionais para 

realizarem a montagem de redes compactas 

com condutores protegidos, bem como a sua 

manutenção.

Duração: Data: Participantes:

40h 10 a 14/02 8

Operação Segura com Motosserra  

OBJETIVO: Capacitar para exercício da função 

através dos conceitos e das práticas de segu-

rança, envolvendo organização, planejamento e 

a execução do trabalho com as medidas de 

proteção. 

Duração: Data: Participantes:

8h 14 e 28/09
5, 9 e 26/10

29

Relatório da Administração PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

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

    12



Relatório da Administração PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

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

    13

 Tarifas

 As tarifas da CERTAJA Energia tiveram seu 

reajuste anual a partir de 30 de julho de 2020.  

Conforme está previsto na Resolução Homolo-

gatória ANEEL nº 2.740, de 28 de julho de 2020, o 

efeito tarifário médio percebido 

pelos cooperados foi de uma 

redução de - 4,62% (quatro 

vírgula sessenta e dois por cento 

a menor).  Para os cooperados 

atendidos em Alta Tensão (Grupo 

A) o efeito médio percebido foi 

de -10,98% (dez vírgula noventa 

e oito por cento a menor) e para 

os atendidos em Baixa Tensão 

(Grupo B) foi de - 2,12% (dois 

vírgula doze por cento a menor).

 Em 2020 as tarifas de forneci-

mento da CERTAJA Energia 

foram alteradas através de Rea-

juste Tarifário, sendo aplicada a metodologia 

fundamentada no PRORET 8.4 e PRORET 8.5. Este 

último, Submódulo 8.5, estabelece os procedi-

mentos referentes a regulamentação da Lei n° 

13.360/2016 que criou a subvenção para compen-

sar o impacto tarifário da reduzida densidade de 

carga do mercado das permissionárias. 

 As tarifas aplicadas até julho de 2020 são 

referentes ao processo tarifário de 2019, relativos 

a Resolução Homologatória ANEEL n° 2.543/2019. 

 As tarifas tiveram esta significativa redução 

devido a Cooperativa ter optado por adquirir 

energia através de um leilão. Após avaliações e 

estudos, foi definido que esta 

alternativa traria maior ga-

nho aos cooperados, propor-

cionando tarifas menores, 

mesmo em época de eleva-

dos reajustes. A energia 

comprada começará a ser 

entregue para a CERTAJA em 

janeiro de 2021, portanto, no 

processo de reajuste de 2020, 

apenas 7/12 desta energia foi considerada. No 

entanto, já podemos perceber a redução para o 

cooperado. Em 2021, esta redução na compra será 

considerada integralmente no reajuste tarifário, 

trazendo ainda mais benefícios. 

sistemas de medição. Em 2020 foram executados 

113 serviços de vistoria com suspeita de irregu-

laridade em unidades consumidoras, com recupe-

ração de aproximadamente 54.000 kWh. Em valo-

res monetários médios com tributos, corresponde 

a aproximadamente R$ 52 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.

 Participação das classes de consumo na 

variação da receita

 A receita em 2020 foi 0,29% inferior ao reali-

zado no ano anterior. Esta redução é reflexo da 

diminuição da energia consumida, principalmente 

nas classes comercial e outras classes, aliada ao 

crescimento inferior ao previsto para o consumo 

nas demais classes, face a retração causada pela 

pandemia.  

 O gráfico a seguir ilustra a distribuição da 

receita por classes. 

 O aumento da receita de 10,74% na classe 

rural está relacionado ao crescimento no consu-

mo, que foi de 6,84% no mesmo período, aliado a 

mais uma parcela de redução do desconto, 

conforme decreto 9.642/2018, de 27/12/2018, 

que prevê redução gradual dos descontos nas 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição de 

unidades consumidoras classificadas como rural, 

unidades consumidoras dos serviços públicos de 

água, esgoto e saneamento e serviços públicos de 

irrigação.  O desconto foi reduzido de 30% em 

2019 para 24% em 2020.

 Já a classe residencial praticamente perma-

neceu com a mesma receita, mostrando um 

pequeno crescimento de 0,09% em relação ao ano 

anterior. Mesmo com um crescimento de 0,49% 

para o número de unidades consumidoras, o 

consumo médio reduziu. 

 O aumento de 10,53% no número de consumi-

dores na classe industrial, refletiu em um aumen-

to no faturamento na ordem de 5,73%. Verifica-se 

nesta classe uma redução do consumo médio por 

unidade, reflexo da retração da economia verifi-

cada para este segmento de mercado, muito em 

função da pandemia e suas restrições.

 Na classe “outros” (Poderes Públicos, Ilumi-

nação Pública, Serviço Público e Consumo Pró-

prio), tanto o consumo quanto o faturamento tive-

ram redução se comparado ao ano anterior.

 No montante total da receita está incluída a 

parcela referente às Bandeiras Tarifárias, sendo 

que em 2020 foi recolhida 57,79% a menor que em 

2019. Salienta-se que estes valores de bandeiras 

são integralmente repassados ao Governo 

Federal. 
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 O Tempo Médio de Atendimento (TMA) 

compreende o tempo médio que uma equipe da 

CERTAJA Energia leva para atender uma comu-

nicação de falha de fornecimento, como menci-

onado anteriormente. Em 2020 obteve-se um 

tempo médio de 134 minutos para um atendi-

mento emergencial. Houve uma melhoria no 

tempo em relação ao ano anterior. 

 Atendimento ao consumidor

 No ano de 2020 foi observado uma redução de 

10,08% nos atendimentos prestados ao coope-

rado. O atendimento emergencial mostra uma 

redução de 1,07% em atendimentos emergen-

ciais, ou seja, aqueles solicitados para atendimen-

to de falta ou falha no fornecimento, e uma 

redução de 12,16% nas solicitações comerciais, 

como ligação nova, religação, troca de medição.

 A redução significativa nos atendimentos 

comerciais são reflexos da pandemia, onde houve 

uma retração das atividades desenvolvidas pelos 

cooperados.

 Em 2020, a Cooperativa disponibilizou um 

novo canal de relacionamento, o WhatsApp. Com 

o mesmo número do atendimento telefônico, 

0800 5416185, o cooperado pode informar falta 

de energia, consultar débitos, solicitar segunda 

via de fatura e pagar faturas com cartão de 

crédito. Este novo canal é fácil e com atendimento 

instantâneo, feito pela atendente virtual ou pelas 

atendentes do Disque Energia. Os demais canais 

continuam ativos e com melhorias constantes: 

postos de atendimento, plataforma SMS, 0800, 

App, 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 comodi-

dade ao cooperado.

 Como forma de manter o cooperado infor-

mado sobre as faltas de energia e desligamentos 

programados, a CERTAJA envia SMS automati-

camente aos telefones cadastrados, e, desta 

forma, os cooperados recebem a informação que 

a Cooperativa já está ciente da falha e trabalha 

para o reestabelecimento. 

 Em 2020, a CERTAJA Energia enviou 7.924 SMS 

aos cooperados, informando sobre falhas de 

fornecimento ou desligamentos programados. 

 Qualidade do fornecimento 

 Os indicadores DEC e FEC, que são a Duração 

Equivalente por Consumidor e Frequência Equi-

valente por Consumidor, permitem o acompanha-

mento das faltas de energia. Estes índices 

demonstram, respectivamente, quanto tempo e 

quantas vezes, em média, cada cooperado ficou 

sem energia elétrica em um ano. Estes indicadores 

são enviados à ANEEL e são dois dos principais 

índices que medem a qualidade do fornecimento. 

Já o TMA exprime o tempo médio de atendi-

mentos das equipes da CERTAJA Energia para 

atender um comunicado de falha, seja com falta 

de energia ou não.

 Os índices de DEC e FEC tiveram um aumento 

em relação ao ano anterior, sendo que a Duração 

Média passou de 24,57 para 29,75, e a Frequência 

Média passou de 14,94 para 22,57.

 Destaca-se o aumento das interrupções não 

programadas, que são aquelas oriundas de falhas 

no sistema. A duração média não programada, 

passou de 20,35 para 25,09 horas. A frequência 

média, passou de 12,27 para 20,87 vezes.

 Ressalta-se, nestes valores, a influência das 

faltas ocasionadas no mês de março, onde 

tivemos problemas operacionais com uma 

subestação móvel, locada para suprir a energia 

das subestações Taquari e Vendinha, além de 

vários meses com temporais adversos, como o 

ocorrido em junho, época que não é comum esse 

tipo de evento.
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Dispêndios/Custos de Construção, sendo de R$ 

5,1 milhões negativos, em ambos, gerando 

redução de seus montantes, se comparados a 

2019.  Este valor representa os investimentos 

realizados pela Cooperativa, cujos valores serão 

recuperados nas tarifas, através do reconhe-

cimento de suas amortizações. 

 As Receitas de Fornecimento e de Uso do 

Sistema acumuladas totalizaram R$ 70,8 milhões, 

e apresentaram uma variação negativa inferior a 

1% em relação ao exercício anterior, que teve 

como principal causa o reajuste tarifário negativo, 

havido em julho deste ano.

 Na Energia Comprada para Revenda, que 

totalizou R$ 35,7 milhões, a variação resultou 

muito inferior aos aumentos verificados nos 

exercícios anteriores.  Para referência, no 

exercício anterior, houve um aumento de 40% em 

relação a 2018, ao passo que em 2020 o acréscimo 

foi de 1,3% em relação a 2019.  O comportamento 

deste ano decorre da variação do preço médio de 

compra, que apresentou uma redução de 8,5% em 

relação ao ano anterior, a partir de agosto.

 Outras variações menos expressivas, mas que 

influenciaram mais significativamente no resul-

tado, foram as verificadas nos grupos Outros 

Ingressos/Receitas Operacionais, cujo realizado 

em 2020 foi R$ 2,1 milhões menor do que o de 

2019, em função da receita decorrente do êxito na 

ação que questionou a inclusão do ICMS na base 

de cálculo do PIS e da COFINS, havida em 2019 e 

não realizada em 2020, e nos Outros Dispên-

dios/Despesas Operacionais, cujo saldo negativo 

foi de R$ 2,6 milhões superior ao do exercício 

anterior, em decorrência da remissão do mútuo 

com a CERTAJA Desenvolvimento.

 Variações patrimoniais

 Em 2020 o patrimônio da Cooperativa aumen-

tou 9%, em relação ao exercício anterior, passan-

do de R$ 136,1 milhões, para R$ 147,9 milhões.

 No Ativo as variações mais significativas, em 

termos absolutos, foram registradas no Ativo 

Intangível e no Ativo Financeiro Indenizável.  A 

variação no Intangível, de 73%, está representada 

pelas imobilizações líquidas dos investimentos 

realizados no exercício, que totalizam R$ 5,1 

milhões, pela reclassificação de valores, que até o 

final do ano anterior estavam registrados no Ativo 

Financeiro Indenizável, R$ 33,6 milhões, do que se 

deduz os valores dos bens imobilizados neste 

exercício e que serão amortizados após o término 

do contrato de permissão, R$ 5,4 milhões.  A 

referida reclassificação decorre do aumento do 

prazo do contrato de permissão, de vinte para 

trinta anos que, como comentamos nas notas 

explicativas nº 1 e 11, reduziu o montante dos 

ativos a serem amortizados após o término do 

referido contrato.  A citada redução aumenta o 

saldo do Intangível e reduz o saldo do Ativo 

Financeiro Indenizável.  A redução do Ativo 

Financeiro Indenizável teve seu efeito diminuído, 

por conta de parcelas de valores de ativos, 

resultantes dos investimentos havidos neste 

exercício, e que não estarão amortizados integral-

mente após o término do contrato de permissão, 

R$ 5,4 milhões.

 A variação no saldo da conta Caixa e Equiva-

lentes de Caixa, corresponde ao aumento das 

aplicações financeiras, relacionado principal-

mente ao atraso no início das obras do novo 

sistema de 69kV, na região de Vale Verde, em 

decorrência dos efeitos da pandemia.  O recurso 

destinado aos custos da obra será utilizado a 

partir do próximo exercício.  Já a redução do saldo 

da conta de Consumidores é resultante do índice 

médio negativo de reajuste tarifário, 4,62%, 

ocorrido neste ano.

 No grupo que envolve o Passivo e o Patrimônio 

Líquido, a variação mais expressiva diz respeito às 

sobras do exercício, que após as destinações e 

realizações, decorrentes do que está previsto no 

Estatuto da Cooperativa, totalizaram R$ 11,4 

milhões.  Outra variação significativa se verificou 

nos Outros Passivos Circulantes, R$ 2,8 milhões, e 

corresponde a diferenças entre a subvenção 

recebida pela Cooperativa e os subsídios efeti-

 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 2020 foram realizadas 84 medições 

de níveis de tensão (metade em relação ao ano 

anterior, devido a pandemia e com a devida 

anuência da ANEEL), que foram enviadas para a 

Agência Reguladora, e que resultaram em 11 

ajustes de TAPs em transformadores e quatro 

obras de melhorias, totalizando um investimento 

de aproximadamente R$ 75 mil. Os cooperados 

solicitaram outras 36 medições ao longo do ano.

 As violações dos indicadores de níveis de 

tensão geraram uma compensação financeira de 

R$ 7 mil, e foram inseridas como crédito nas 

faturas de energia.

 Obras de Distribuição  

 1-Expansão  

 No ano de 2020, foram realizadas 134 obras 

destinadas ao atendimento de novos clientes ou 

aumento de carga dos consumidores, no valor de 

R$ 3,6 milhões.

 Além destas, foram finalizadas as obras 

necessárias para a ampliação da subestação 

Taquari, de forma que o novo transformador de 25 

MVA substituiu o de 10 MVA, mais que dobrando a 

capacidade de carga da subestação. Também 

foram realizadas as adequações para operar com 

um transformador móvel, adquirido para suprir o 

sistema em caso de avarias.

 2-Melhorias 

 Seguindo seu planejamento estratégico, que 

objetiva aumentar a confiabilidade do sistema 

elétrico, em 2020 a CERTAJA Energia investiu 

prioritariamente em obras que viabilizam a 

implantação da subestação Vale Verde. Estas 

obras objetivam a interligação da nova subes-

tação, transferência de carga das redes para 

fontes alternativas, reduzindo o tempo de 

interrupção quando ocorrer uma falha maior no 

sistema elétrico e aumentando a qualidade de 

energia na região.

 Foram 34 obras para melhoria da qualidade do 

fornecimento, relativas a qualidade do produto 

e/ou continuidade:

-14 Obras de regularização de níveis de tensão no 

sistema.

-Demais obras especificas para melhorias no 

sistema, em função da nova subestação.

-Valor total = R$ 3,4 milhões

 3-Renovação de Ativos

Foram realizadas 173 obras para renovação de 

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

chegaram ao final da vida útil: 

 - Renovação de ativos final vida útil = 23

 - Renovação de ativos sem final vida útil= 83

 - Sinistro = 67

- Valor total = R$ 1,2 milhões

 9. DESEMPENHO ECONÔMICO E 

FINANCEIRO 

 Análise do Resultado

 O resultado do exercício, de R$ 10,2 milhões, 

foi inferior ao do exercício anterior em 36%, sendo 

que as variações mais expressivas são as que 

apresentamos a seguir.

 A variação mais expressiva ocorreu nos 

Ingressos/Receitas de Construção e nos 
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vamente concedidos por ocasião do faturamento 

mensal a seus cooperados.

 Valor adicionado

 Em 2020, o valor adicionado líquido gerado 

como riqueza pela permissionária foi de R$ 41,7 

milhões, representando 39,32 % da Receita Bruta, 

com a seguinte distribuição:

 Agradecimento

 Encerrada a apresentação do nosso Relatório 

Social, o qual traz de forma compilada uma série 

de informações de interesse de nosso cooperado, 

passamos na sequência a apresentar, para análise 

e avaliação, toda a movimentação econômica e 

financeira referente ao exercício de 2020. Para 

tanto, apresentamos o Balanço Patrimonial e 

Demonstrativo de Sobras e Perdas, bem como as 

notas explicativas com os respectivos pareceres 

da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal. 

 Também precisamos, de forma carinhosa, 

externar nosso senti-

mento de gratidão 

aos nossos conselhei-

ros de administração 

e fiscal, pela forma 

comprometida e pro-

fissional com que vêm 

desempenhando seus 

papeis. Às nossas lide-

ranças maiores, se-

nhores Jânio Vital Stefanello, presidente da 

Infracoop, Erineo José Hennemann, presidente da 

Fecoergs, bem como do José Zordan, superin-

tendente da Infracoop e da Fecoergs, nosso 

reconhecimento pelos relevantes serviços presta-

dos na defesa dos interesses do sistema. 

 Aos nossos colaboradores, a força viva que faz 

essa máquina andar, nossa gratidão por tudo 

aquilo que fazem pelo engrandecimento da nossa 

CERTAJA. Por fim, aos nossos cooperados e 

cooperadas, razão de ser da Cooperativa e por 

quem e para quem a mesma existe, nosso muito 

obrigado pelo apoio e pela confiança em nós 

depositada para cumprir mais um mandato frente 

desta grandiosa Cooperativa. 

 A todos, nosso agradecimento do fundo do 

coração. Que venha 2021, com saúde e alegria 

para todos.

Renato Pereira Martins
Presidente da CERTAJA ENERGIA

Balanço Social

Demonstrativo do cálculo do EBITDA Exercício Exercício Variação

(R$ Mil) de 2020 de 2019 2020/2019

Ingresso/Receita Operacional Líquida 78.088                  77.188                  1,17%

Dispêndios/Custo do Serviço de Energia Elétrica (68.794)                 (63.179)                 8,89%

Resultado da Atividade ou EBIT 9.294                    14.009                  -33,66%

(+) Quotas de reintegração/amortização 4.643                    4.396                    5,62%

EBITDA 13.937                  18.405                  -24,28%

Margem EBITDA 17,85% 23,84% -25,13%

Nota: Para fins de Demonstração do Cálculo do EBITDA foram excluídos os valores das receitas e custos de construção.
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Desde 1969, a CERTAJA  
distribui energia elétrica a cooperados 

e clientes, em 19 municípios: 

Taquari
Paverama
General Câmara
Vale Verde 
Bom Retiro do Sul
Triunfo
Montenegro
Sertão Santana
Mariana Pimentel
Capela Santana 

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 

Energia
 Desenvolvendo

com 



(51) 985.942.803



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

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 Energia e WhatsApp: 

0800 541 6185

Site: www.certaja.com.br

@certajaenergia

COOPERATIVA REGIONAL
DE ENERGIA TAQUARI JACUÍ
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