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 Na mensagem de saudação que 
dedicamos a você, queremos comemorar, 
com muita alegria, o ano de 2019. Porque 
foi o melhor resultado na história da 
Certel. Tivemos um incremento no 
varejo da ordem de 10%, em torno de 
60% na indústria de artefatos de cimento 
e de 35% na geração de energia. Foi um ano importante e 
que exigiu muita dedicação, e isso confirma que estamos 
cumprindo a nossa missão, que estamos no caminho certo. 
 Notamos também, e é preciso destacar, que a região 
está muito mais cooperativa. Alteramos o processo de 
gestão, com um novo modelo de governança que tem dado 
um reflexo muito positivo. São realmente importantes essas 
alterações, com mudanças na gestão, onde conseguimos 
ir em direção ao associado. Afinal, queremos ouvir suas 
sugestões, estimular sua participação e demonstrar a 
ele, com toda transparência, o resultado da cooperativa. 
 Na geração de energia, oficializamos a aquisição 
da totalidade das ações da Hidrelétrica Rastro de 
Auto. É motivo para comemorarmos, visto que a 
geração representa muito para podermos realizar 
um bom atendimento aos associados e ao mercado. 
 Nas vendas para o associado, crescemos em 2019 
em torno de 22%, e significa que o associado tem dado mais 

M
credibilidade às lojas, buscando entender que 
não é só o preço do varejo que interessa, mas 
sim o todo, porque a Certel é do associado. 
 E o incentivo às áreas sociais, 
culturais, saúde, educação, esporte e lazer, 
também confirma o que pregamos, o que 
acreditamos. Essa relação toda de melhoria 

está ligada muito ao nosso conceito “A força que nos une”. 
 Para este ano de 2020, também estamos com 
um planejamento estratégico de crescimento, onde os 
investimentos continuarão. A Hidrelétrica Vale do Leite 
será construída com recursos financiados pelos Sicredi’s 
Ouro Branco (Teutônia), Integração RS/MG (Lajeado), 
Região dos Vales (Encantado) e Botucaraí (Soledade), e 
também investiremos na infraestrutura e tecnologia da 
distribuição de energia elétrica. Cada vez mais, queremos 
lhe oferecer um serviço de qualidade, com atendimento e 
relacionamento ao associado, que é o dono da cooperativa. 
 Que Deus ilumine nossos passos para que 2020 
realmente seja um ano melhor, com muita saúde, paz, alegria, 
cooperação, sempre pensando na fraternidade, na humildade 
e em formas para que possamos continuar crescendo em 
harmonia com associados, colaboradores e fornecedores.

 Erineo José Hennemann - Presidente
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Atividades econômicas

Qualidade e inovação
Em 2019, a Certel iniciou sua participação nos programas GDA (Programa de 
Desenvolvimento Econômico-Financeiro) e PDGC (Programa de Desenvolvimento 
da Gestão das Cooperativas) do Sescoop (Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo). O primeiro (GDA), é um sistema de cadastro de balanços 
contábeis, financeiros e sociais das cooperativas brasileiras, onde a Certel 
mensalmente registra estas informações. O sistema, então, gera indicadores 
que permitem comparar a Certel a outras cooperativas, melhorando a gestão 
e facilitando a tomada de decisões. O segundo (PDGC), é voltado à promoção 
de boas práticas de gestão e governança. Anualmente, a cooperativa realiza uma 
avaliação baseada nas melhores práticas, e, a partir do resultado, permite obter um 
diagnóstico da cooperativa, elencando melhorias que podem ser realizadas até o 

próximo ciclo.

Lojas Certel
O ano de 2019 proporcionou relevante incremento no desempenho econômico, 
onde apresentamos um dos melhores resultados, e temos inúmeros motivos para 
comemorar.
Resultados estes que provam a assertividade nas decisões, e refletem as inúmeras 
ações estratégicas com a finalidade de aprimorar a eficiência, e dar forma ao sonho 
de levar ainda mais longe a visão de negócios.
Mantivemos nossa transparência e integridade, produzimos avanços significativos, 
e são estas as certezas que nos fazem seguir alinhados no propósito.
Trata-se de um compromisso que envolve a trajetória da nossa cooperativa, e a 
consolidação das 26 lojas da rede e da loja virtual, tendo à frente a qualidade e o 
talento de um time de colaboradores pensando em ideias e soluções que façam 
sentido na vida das pessoas, garantindo sempre um atendimento próximo e 
caloroso.
Colocamos-nos em condições de protagonizar em 2020 um novo ciclo de 
crescimento, onde as experiências proporcionarão possibilidades ampliadas de 
relacionamentos por meio físico e digital, considerando sempre a estratégia que 
respeita as particularidades dos negócios, buscando impulsioná-los e tendo como 
foco a proximidade com cada vez mais pessoas.

Geração de Energia
Gerar energia “Limpa e Acessível”, aproveitando as potencialidades de nosso 
território e, de fato, disponibilizar ao associado da cooperativa uma matriz 
energética mais limpa e com melhor acesso físico-financeiro, alinhando-se ao 
ODS7 – Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 - Energia Limpa e Acessível 

Planejamento Estratégico e 
Controle de Gestão
A Certel tem atuado em sintonia com o seu Planejamento Estratégico e, em 2019, 
realizou duas Análises Críticas Estratégicas, uma em maio e outra em setembro, 
durante as quais foi realizada criteriosa análise da performance dos indicadores da 
qualidade e estratégicos, bem como das tendências macroeconômicas e regionais 
para os próximos períodos.
Após esta análise, são definidos os objetivos estratégicos e da qualidade para o 
curto, médio e longo prazos, nas perspectivas financeira, de clientes e mercado, 
de processos internos, de aprendizado e crescimento e de responsabilidade 
socioambiental. A partir desta etapa, definem-se as iniciativas estratégicas e a 
diretoria elabora o planejamento com as respectivas equipes táticas. 
Finalizado o processo de concepção estratégica, é elaborado o orçamento da 
cooperativa, em alinhamento às necessidades das estratégias, da operação e de 
investimentos, necessários para a manutenção da cooperativa e à instalação de 
novos ativos para a geração de energia.
O controle da gestão e acompanhamento das tendências para a obtenção de êxito, 
é realizado através das Reuniões de Análise Crítica Mensais, pela Equipe Tática, 
onde são apresentados os resultados previamente analisados pelos gestores, que 
por sua vez planejam ações para correção de possíveis tendências desfavoráveis.
Esta metodologia garante ao Conselho de Administração informações fidedignas e 
minuciosamente analisadas, apoiando de forma importante as decisões e agilidade 
de resposta ao cliente.
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para Todos, da ONU, para 2030, tem sido prática diária na Certel.
Tendo em vista a importância de gerar energia limpa e confiável, a Certel focalizou 
seus objetivos na produção de energia em busca da autossuficiência energética 
regional, melhorando a qualidade de vida do seu associado.
Com a missão de gerar energia elétrica renovável com rentabilidade e 
sustentabilidade, a Certel trabalha a prática em inventários energéticos, projetos 
básicos, implantação, operação e manutenção, administração de contratos e gestão 
das sociedades anônimas, definição de escopo de projetos, especificações técnicas, 
seleção de fornecedores, engenharia do proprietário, integração dos fornecedores, 
execução de obra civil, montagens eletromecânicas e comercialização da energia 
gerada, buscando o profissionalismo e experiência da equipe interna.
A transferência das ações da PCH Rastro de Auto, com potência instalada de 
7.020 kW, foi efetivada na sua integralidade, assim como, das cinco hidrelétricas do 
Inventário Forqueta, com potência instalada total de 25.200 kW.
A Hidrelétrica Cazuza Ferreira, com potência de 9.100 kW, está operando sob 
a administração da Certel, com a participação societária de outras empresas e 
comercializando a energia gerada no mercado livre de energia.
Durante o ano, foram comercializados 93.102.660 kWh, pelas hidrelétricas Rastro 
de Auto e Cazuza Ferreira, energia para aproximadamente 45.000 pessoas.
Na operação e manutenção das hidrelétricas, executadas por equipe própria, está 
em funcionamento o sistema Engeman, específico para gerenciamento de todas as 
atividades de manutenção, possibilitando o agendamento e controle preventivo, 
preditivo e corretivo dos equipamentos. Este sistema aumenta a confiabilidade, 
funcionalidade e durabilidade das usinas. A operação das unidades geradoras é 
centralizado no Centro de Operações, em Teutônia, que administra os montantes 
de energia gerados, supervisionando e controlando as grandezas elétricas e físicas, 
como também controlando as manutenções realizadas.

Compensação de carbono
A energia produzida por hidrelétricas é vista como a matriz energética com 
maior probabilidade de atender à necessidade de energia do País em termos de 
custo, certeza de suprimento e redução de emissão de gases contribuintes para o 
efeito estufa. A Certel fez a sua parte com suas hidrelétricas, contribuindo para a 
redução do efeito estufa e evitando o lançamento de quase 15.000 toneladas de 
gás carbônico na atmosfera.

Projeto Luz da Natureza
Durante 2019, estivemos potencializando nossos diagnósticos de fontes alternativas 
(solar e eólica) para definirmos projetos adequados à missão da cooperativa e ao 
regramento do Brasil.

Atuação Institucional
A Certel manteve sua atuação na diretoria da Associação Gaúcha de PCH’s – 
AGPCH, que, através do GT Hidrelétricas Sema/AGPCH/Fecoergs/Compech, tem 
agilizando a implantação de hidrelétricas no Estado.

Comitê de Bacia Hidrográfica
A Certel permaneceu como membro do Comitê da Bacia Hidrográfica Taquari-
Antas, entidade de Estado com objetivo de garantir “água em quantidade e qualidade 
para todos”, assim como no Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema) e 
na Câmara da Região Hidrográfica do Guaíba do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos (CRH) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, em 
Porto Alegre.

Empresas Controladas e Coligadas

Geração
Hidrelétricas em operação: Certel Rastro de Auto Geração de Energia S.A. e 
Cazuza Ferreira Energética S.A.;
Hidrelétricas em implantação (embargadas pela Fepam): Coogerva Linha 
Aparecida Energia S.A. e Coogerva Linha Jacinto Energia S.A.;
Hidrelétrica em viabilização para implantação: Certel Vale do Leite Geração de 
Energia S.A.;
Hidrelétricas em projetos: Certel Foz do Jacutinga Geração de Energia S.A.; 
Certel Moinho Velho Geração de Energia S.A.; Certel Vale Fundo Geração de 
Energia S.A.; e Certel Olaria Geração de Energia S.A..

Certel Artefatos de Cimento
Além de industrializar postes de distribuição e comercializá-los para cooperativas 
permissionárias de energia elétrica, concessionárias, construtoras e urbanizadoras, 
a Certel Artefatos de Cimento, localizada no Distrito Industrial de Teutônia, se 
consolida na fabricação de postes com até 40 metros de altura para subestações e 
linhas de transmissão, destinados ao mercado de energia. Atua também na produção 
de blocos de concreto e pavimentos intertravados. Os conceitos de qualidade 
aplicados nos produtos comercializados pela Certel Artefatos de Cimento têm sido 
referencial no mercado nacional.
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Atividades Sociais

Recursos humanos
A Certel encerrou o ano de 2019 com 249 colaboradores. Nesse total, há 9 
aprendizes cooperativos e 9 pessoas com necessidades especiais. A Certel Artefatos 
de Cimento totalizava 71 colaboradores, sendo 4 aprendizes.
No mês de setembro, foi realizada a Convenção Comercial para todos os 
colaboradores das lojas na Associação de Funcionários, em Teutônia. Ocorreram 
diversas atividades, como treinamentos, palestras, gincana, com o intuito de integrar, 
motivar e desenvolver as equipes.
Em outubro, foi realizado novo processo de trainee para o cargo de gerente de loja, 
preparando talentos internos para que estejam aptos a assumir as responsabilidades 
do cargo de gerente de loja. 
Na Certel e na Certel Artefatos de Cimento, foi realizado treinamento de Segurança 
e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados (NR 33), Resolução Normativa 
414/2010 da Aneel, cursos para atendimento à legislação fiscal, aperfeiçoamento na 
área de vendas, entre outros. 
O desenvolvimento permanente da força de trabalho própria faz parte da cultura da 
Certel. Os cursos técnicos, de graduação e pós-graduação que possuem afinidade 
com as atividades da cooperativa são disponibilizados a funcionários, em parceria 
com o Sescoop/RS.
Parte do programa de auxílio à educação é estendido a todo o quadro social, através 
de uma modalidade específica de descontos em cursos formais de graduação e 
pós-graduação, para associados e dependentes. Para tanto, a cooperativa mantém 
convênio com Instituições de Ensino Presencial (Faculdade La Salle, de Estrela) e 
EAD (Unopar – polo Lajeado, Ulbra Lajeado, Faculdade São Luiz - através da Viauni 
Cursos de Lajeado e La Salle EAD de Estrela).
A Certel busca zelar por um ambiente saudável e apropriado, capaz de manter a 
integridade física, mental e emocional dos colaboradores. Nesse sentido, na 36ª Sipat 
(Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho) foram oportunizadas aos 
colaboradores palestras e atividades sobre os Impactos e Benefícios da Segurança 
do Trabalho, Alterações da Reforma da Previdência, Relação de Trabalho e Saúde 
Mental, Segurança no Trânsito e palestra motivacional.

Gestão ambiental
A responsabilidade socioambiental é um dos princípios do Planejamento Estratégico 
da cooperativa. A gestão ambiental na Certel tem uma função administrativa 
específica, com sistema gerencial especializado, e possibilita, através de sua ligação 
com as diferentes áreas funcionais, equacionamento harmonioso e bem-articulado 
das questões ambientais da empresa. Para atender à legislação, a cooperativa efetua 
o licenciamento ambiental e desenvolve programas que mantêm e melhoram as 
condições ambientais em todos os seus negócios.
A gestão ambiental orienta os colaboradores, os clientes e os fornecedores para 
o reaproveitamento e a correta destinação dos resíduos. Existe um estímulo ao 
aumento das possibilidades de reciclagem e reaproveitamento de resíduos, uso de 
novos componentes ou matérias-primas mais confiáveis e “limpas”, bem como à 
eficiência energética.

Organização do Quadro Social - OQS
A representação do quadro social é uma das mais relevantes atividades 
implementadas pela cooperativa. As reuniões com os delegados e suplentes eleitos 
em 2019 melhoram a interação, constituindo um canal direto e efetivo entre a 
cooperativa e seus associados. Em julho de 2019, foi realizada a primeira reunião de 
integração com os delegados e suplentes eleitos e, entre novembro e dezembro, 
ocorreu a segunda reunião com qualificação das lideranças para a nova função 
assumida nas assembleias de março.
Essas reuniões têm uma importância significativa, pois aumentam a 
representatividade do quadro social perante a cooperativa. É a demonstração 
prática de uma gestão democrática do cooperativismo junto aos seus associados. 
Nas reuniões, são apresentados relatórios de todas as atividades e serviços 
desenvolvidos, bem como há a contribuição dos associados em relação às atividades 
desenvolvidas, com avaliações positivas, sugestões e reivindicações de melhorias.

Assembleias
Mais de 1,5 mil associados participaram, em março de 2019, das Assembleias 
de Microrregião e da Assembleia Geral Ordinária, sediada, respectivamente, em 
Taquara, Barão, Lajeado, Marques de Souza, Boqueirão do Leão e Teutônia. As 
assembleias apresentaram os resultados econômicos e financeiros relativos a 2018, 
como relatório de gestão, balanço patrimonial e parecer dos conselheiros fiscais e 
novos conselheiros fiscais foram eleitos.

Reconhecimento público
No dia 22 de maio, a Certel classificou-se em 5º lugar nas categorias Destaque 
ISS e Destaque Empregos, e em 19º lugar no Destaque Empresarial Geral. 
A Certel Artefatos ficou em 9º lugar no Destaque Empresarial Geral. 
Também em maio, a Certel recebeu homenagem de uma empresa fornecedora, a 
Indústria de Eletromésticos Wanke, de Indaial/SC, que possui 100 anos de atuação 
no mercado brasileiro.
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As informações deste relatório estarão disponíveis no endereço eletrônico www.certel.com.br
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