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Mensagem da Direção
 Com muita satisfação e alegria, apresentamos aos 
associados da Certel os resultados obtidos durante o exercício 
de 2018. Como todos podem avaliar, a cooperativa apresenta 
indicadores que demonstram uma atuação comprometida com o 
desenvolvimento social e econômico da região.
 Cada vez mais, as atividades da Certel estão alinhadas às 
necessidades do quadro social, através de um empenho que se 
fortalece com o evoluir do tempo. A cooperativa é considerada 
um motor que alavanca o desenvolvimento regional, sempre 
disponibilizando alternativas para atender da melhor maneira os 
associados.
 É assim que sempre procuramos proceder, fazendo o 
bem, em busca de alternativas para tornar melhor a qualidade de 
vida dos associados e seus familiares através de nossas atividades. 
Se olharmos para trás, veremos que muito foi feito para garantir 
benefícios e melhorias ao quadro social. 
 No varejo, as nossas Lojas Certel seguem determinadas 
em apresentar resultados cada vez mais positivos, procurando 
sempre atender da melhor maneira as necessidades e anseios 
de associados e clientes. O faturamento apresentou incremento 
de aproximadamente 7% em 2018, e a venda para associados 
elevou-se em 26%. O associado conta com mais vantagens 
ao optar por nossas lojas para satisfazer suas necessidades e 
realizar sonhos. Paralelamente, as lojas estão direcionando seu 
foco também para ações sociais, indo de encontro a questões 
prioritárias de cada região.
 No que se refere à geração de energia, seguimos muito 
atentos a novas fontes alternativas de energia limpa, como 
hidrelétrica e solar, já praticadas, e aprimoramos nossos estudos 
em relação à geração eólica e por biomassa. Gerar a própria 
energia é essencial para continuarmos disponibilizando a energia 
elétrica mais barata do Estado.
 Continuamos muito focados também através da Certel 
Artefatos de Cimento, que industrializa postes de concreto com 
até 40 metros de altura, capazes de atender o crescimento dentro 
da própria área de atuação da Certel, como outras distribuidoras, 
entre cooperativas coirmãs e concessionárias.
 Como cooperativa, queremos e estaremos cada vez mais 
integrados a você, prezado associado, procurando oferecer o 

melhor atendimento, com efi ciência, 
ética, agilidade, respeito, cordialidade e 
afeto, em todas as nossas atividades.

 Erineo José Hennemann

Presidente



Atividades econômicas

Lojas Certel
Em 2018 tivemos um ano muito satisfatório. Iniciou-se ainda sob as incertezas 
políticas e econômicas que insistiram em rodar o País, mas terminou com 
um substancial crescimento acumulado nas vendas, aumento da confi ança do 
consumidor, retomada política no cenário nacional, enfi m, temos razões concretas 
para estarmos otimistas quanto ao novo ano que virá.
Ao acreditarmos na nossa capacidade de enfrentar os desafi os do varejo, sem 
esquecer jamais de nossas bases cooperativistas, pudemos atravessar um período 
conturbado externamente, com resultados que indicam a consolidação das 26 lojas 
da rede e da loja virtual, que permite aos nossos clientes comprar no site e retirar 
na loja.
Mesmo com as evoluções tecnológicas passadas nos últimos anos, nós somos uma 
empresa extremamente simples, que valoriza pequenos gestos, assim como nossos 
fundadores, há 62 anos atrás. Nossa cultura organizacional permite a interação e 
contato entre todas as partes da hierarquia de forma simples, rápida e direta. E, 
graças a esse modo de ser, aliado à capacidade e disciplina de execução e controle, 
queremos nos tornar, cada vez mais, uma empresa efi ciente, rentável e confi ável, 
para continuar alcançando nossos sonhos e promovendo aquilo que mais nos alegra. 
Um atendimento cordial, próximo e caloroso, ofertando soluções em produtos e 
serviços com qualidade e economia para as famílias.

Geração de energia
A energia elétrica é fundamental e básica na vida de qualquer pessoa. Devido a isso, 
é utilizada em grande escala no mundo todo, pela facilidade de transporte e baixo 
índice de perdas energéticas durante a transformação.
A disponibilização de energia elétrica é serviço de utilidade pública, pois está 
diretamente relacionada às necessidades básicas da humanidade. As fontes 
energéticas são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país, e o Brasil 
é privilegiado pela abundância de cursos d’água e extensão territorial, possuindo 
grande potencial em fontes energéticas renováveis e limpas. A matriz energética 
do Brasil é predominantemente hidrelétrica.
As fontes se dividem entre poluentes e não-poluentes. As energias limpas são as 
que não causam poluição no meio ambiente e as que reduzem o lançamento de 
resíduos da atividade humana. São fontes que tornam o mundo menos dependente 
das fontes esgotáveis, como os combustíveis fósseis, cuja queima polui a atmosfera.
Tendo em vista a importância de gerar energia limpa e confi ável, a Certel focalizou 
seus objetivos na produção de energia, em busca da autossufi ciência energética 
regional, melhorando a qualidade de vida do seu associado.

Planejamento Estratégico e 
Controle de Gestão
A Certel tem atuado em sintonia com o seu Planejamento Estratégico e, em 2018, 
realizou duas Análises Críticas Estratégicas, uma em maio e outra em setembro, 
durante as quais foi realizada criteriosa análise dos desempenhos dos indicadores 
da qualidade e estratégicos e das tendências macroeconômica e regional para os 
próximos períodos.
A cooperativa analisa anualmente as matrizes de riscos estratégicos, englobando 
ambiente externo, interno, das necessidades dos processos e do atendimento aos 
requisitos das partes interessadas. Para as necessidades prioritárias, selecionadas 
através da pontuação obtida na Matriz de Riscos Estratégicos, são planejadas 
ações que retroalimentam os Planos Estratégicos. Após esta análise, são defi nidos 
os objetivos estratégicos e da qualidade para o curto, médio e longo prazos, 
nas perspectivas fi nanceira, de clientes e mercado, de processos internos, de 
aprendizado e crescimento e de responsabilidade socioambiental. A partir desta 
etapa, defi ne-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, incluindo a operação 
e os investimentos necessários para a manutenção da cooperativa e a 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. 
Em maio e em setembro, durante as reuniões de Análise Crítica Estratégica, 
realizou-se uma avaliação completa dos recursos necessários, das tendências para 
o sucesso e a revisão dos mapas estratégicos, e adequações foram implementadas. 
Para correções de rumos, novas ações são planejadas até que se vislumbre o 
alcance dos objetivos.
Esta metodologia tem se mostrado ainda mais efi caz no controle dos negócios 
em 2018, garantindo ao Conselho de Administração informações fi dedignas e 
minuciosamente analisadas, apoiando de forma importante as decisões e agilidade 
de resposta ao cliente.
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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, defi nição de escopo de projetos, especifi cações técnicas, 
seleção de fornecedores, engenharia do proprietário, integração dos fornecedores, 
execução de obra civil, montagens eletromecânicas e comercialização da energia 
gerada, buscando o profi ssionalismo e experiência da equipe interna.
No ano de 2018, a Certel obteve uma grande conquista efetivando a aquisição da 
integralidade das ações da PCH Rastro de Auto, com potência instalada de 7.020 
kW, assim como, das cinco hidrelétricas do Inventário Forqueta, com potência 
instalada total de 25.200 kW (PCH Foz do Jacutinga; CGH Moinho Velho; PCH 
Vale Fundo; PCH Vale do Leite e CGH Olaria).
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 85.086.360 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, específi co para gerenciamento em 
tempo real de todas as atividades de manutenção, possibilitando o agendamento e 
controle preventivo, preditivo e corretivo dos equipamentos. Este sistema aumenta 
a confi abilidade, funcionalidade e durabilidade das usinas. O despacho da energia 
das geradoras é centralizado no Centro de Operações, em Teutônia, ao qual pode 
ser efetivado remotamente.

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 17.000 toneladas de 
gás carbônico na atmosfera.

Projeto Luz da Natureza
Desenvolvemos e lançamos este projeto destinado a potencializar o acesso a 
energias limpas ao nosso associado, alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS 7). Os 17 ODS propostos pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) são objetivos de desenvolvimento sustentável a serem alcançados até 2030, 
com foco no desenvolvimento equilibrado entre prosperidade humana e proteção 
do planeta.

Atuação Institucional
A Certel manteve sua atuação na diretoria da Associação Gaúcha de PCH’s – 
AgPCH, tendo importante participação na defi nição de Resoluções do Consema, 
agilizando a implantação de hidrelétricas no Estado.

Comitês de Bacias Hidrográfi cas
A Certel permaneceu como membro do Comitê da Bacia Hidrográfi ca 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 Hidrográfi ca do Guaíba do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CRH) da Secretaria Estadual de Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, 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.;
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.; 
Certel Vale do Leite Geração de Energia S.A.; Certel Olaria Geração de Energia 
S.A. e Certel Energias Renováveis S.A..

Certel Artefatos de Cimento
Além de industrializar postes de distribuição e comercializá-los para concessionárias, 
cooperativas de energia elétrica, 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 linhas de transmissão e subestações, 
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 gaúcho.
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Atividades Sociais

Nucleação
A nucleação do quadro social é uma das mais relevantes atividades implementadas 
pela cooperativa. As reuniões com os líderes de núcleo melhoram a interação, 
constituindo um canal direto e efetivo entre a cooperativa e seus 70.607 associados. 
Em 2018, foram realizadas 12 reuniões de Núcleos Cooperativos, sendo que a 
cooperativa conta com 225 representantes de núcleos, entre líderes e vice-líderes, 
que também participaram de cursos de liderança cooperativa.
Realizadas a cada quatro meses, essas reuniões têm uma importância signifi cativa, 
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 
que desenvolvemos, com avaliações positivas, sugestões e reivindicações de melhorias.

Recursos Humanos
A Certel manteve o quadro de pessoal semelhante ao ano anterior, encerrando o 
ano de 2018 com 271 colaboradores, incluindo 10 aprendizes cooperativos e oito 
pessoas com necessidades especiais.
A Certel Artefatos de Cimento, assim como em 2017, concluiu o ano com 65 
colaboradores, entre eles, 4 aprendizes.
Foram realizados no ano dois processos de Trainee para o cargo de gerente de loja, 
preparando talentos internos para que estejam aptos a assumir as responsabilidades 
do cargo. Em setembro foi realizado o Encontro dos Gerentes de Lojas, na matriz da 
Certel, no intuito de aproximar, motivar e desenvolver os gerentes e suas respectivas 
equipes. Foram dois dias de intensas atividades.
Com relação ao desenvolvimento dos funcionários, quando possível, a capacitação 
é realizada à distância, com uso de ferramentas específi cas, diminuindo custos com 
deslocamentos, alimentação e horas extras. 
No decorrer de 2018, também foram trabalhados outros temas e competências. Em 
outubro a Certel promoveu treinamento para colaboradores que exercem cargos 
de gestão nas diversas áreas da cooperativa. O evento, sob o tema Liderança 4.0 - 
Resultados com e através das pessoas, abordou as novas formas de gestão, tendências e 
realidades do mercado, os desafi os atuais das empresas e dos gestores. Em dezembro, 
31 colaboradores da Certel e da Certel Artefatos de Cimento participaram de 
treinamento que abordou o tema Comunicação Interpessoal no Ambiente de Trabalho.
O desenvolvimento permanente da força de trabalho própria faz parte da cultura da 
Certel. Os cursos técnicos, de graduação e pós-graduação que possuem afi nidade 
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 específi ca 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 à 
distância (EAD): Unopar e Ulbra (polos de Lajeado), Faculdade São Luiz (através da 
Viauni Cursos de Lajeado) e La Salle EAD de Estrela.
Através do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho (Sesmt), a Certel busca zelar por um ambiente saudável e apropriado, capaz 
de manter a integridade física, mental e emocional dos colaboradores, obedecendo 
às normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. Nesse 
sentido, de 22 a 26 de outubro, transcorreu a 35ª Semana Interna de Prevenção 
a Acidentes de Trabalho (Sipat). Foram oportunizadas aos colaboradores palestras 
e atividades sobre Relacionamento Interpessoal, Educação Financeira, Prevenção 
e Cuidados com Acidentes de Trânsito, Inclusão Social, Polícia Ostensiva e Curso 
Teórico de Capacitação de Serviços de Poda e Supressão Vegetal em rede. Na Certel 
Artefatos de Cimento, ainda foi realizada atividade específi ca de testes de visão, 
pressão arterial e glicose.
Em dezembro, uma confraternização de fi nal de ano foi desenvolvida entre Direção, 
colaboradores e familiares, tendo por local a sede da Associação Atlética Certel. 
Depois de anos sem realizar este tipo de integração, a Direção aproveitou o 
momento também para agradecer pelo empenho de toda a equipe, que foi essencial 
para a obtenção de ótimos resultados em 2018.

Responsabilidade socioambiental

Gestão ambiental
A responsabilidade socioambiental é um dos princípios do Planejamento Estratégico 
da cooperativa. A gestão ambiental na Certel tem uma função administrativa 
específi ca, 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 confi áveis e “limpas”, bem como à 
efi ciência energética.

Assembleia
Associados e familiares participaram, no dia 14 de março, da Assembleia Geral 
Ordinária da cooperativa, sediada nos Pavilhões 2 e 3 do Parque do Imigrante, em 
Lajeado, em comemoração aos 62 anos da Certel. A cooperativa apresentou os 
resultados econômicos e fi nanceiros relativos a 2017, como relatório de gestão, 
balanço patrimonial e parecer dos conselheiros fi scais, e elegeu a nova diretoria, 
reelegendo o presidente, Erineo José Hennemann.
Já no dia 30 de agosto, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária, visando a 
modernização do Estatuto Social e o fortalecimento da capacidade de investimento.

Reconhecimento público
No dia 22 de maio, a Certel esteve entre as empresas classifi cadas pelo Prêmio 
Destaque da Economia de Teutônia – ano base 2017. Na ocasião, a Certel 
classifi cou-se em 7º lugar no Destaque ISS e recebeu o Destaque Empresarial 
Mérito Ambiental. Já a Certel Artefatos de Cimento foi agraciada com o 6º lugar no 
Destaque Empresarial Geral.
O evento, que homenageou as maiores economias empresariais e agrícolas, 
também marcou a passagem do 37º aniversário de Teutônia.
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COOPERATIVA REGIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO TEUTÔNIA

Rua Pastor Hasenack, 240

Teutônia / RS 

Cep 95890-000

LOJAS CERTEL

0800 7220505

www.lojascertel.com.br

www.facebook.com/lojascertelofi cial

LOJA VIRTUAL

0800 64511155

Certel Artefatos de Cimento

(51) 3762-6250 e 3762-4616

www.certel.com.br/fabrica_de_artefatos_de_cimento

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente
Erineo José Hennemann

Vice-presidente
Lauro Baum

Secretário
Rainer Büneker

 
Conselheiros

Remi Elói Klein, Nelson Nikolai, Silvério Brune, Ademir Sipp, Orlandino Caliari e 
Jacy Arnaldo Mörschbächer

 
Conselho Fiscal

Efetivos: Arno Luiz Pozzebom, Silvério Rührwiem e Claimar Domingos Kohl
Suplentes: Carmo Both, Antônio Jahn e Roberto Carlos Wegner

As informações deste relatório estarão disponíveis no endereço eletrônico www.certel.com.br


