


CONDUTA ÉTICA

A Dália Alimentos considera ético tudo o que pode ser feito de 
forma transparente, na presença da fiscalização, dos clientes, 
dos consumidores e da sociedade em geral, sem embaraço ou 
constrangimento. A Dália Alimentos espera que essa conduta 
seja exercida por todos associados, funcionários e parceiros.

MISSÃO

Promover o desenvolvimento econômico e social dos associa-
dos, funcionários e comunidade em que atua.

VISÃO

Superar desafios globais, com atualização tecnológica e cres-
cimento rentável e sustentável. Consolidar a cultura de que 
a satisfação do consumidor será sempre a razão principal de 
nosso sucesso. Tornar a marca Dália conhecida em todo Brasil, 
conquistando a confiança dos consumidores.

CRENÇAS E VALORES

Cooperação/Ética/Transparência: acreditamos que “as soluções 
nascem quando sentamos ao redor de uma mesa, todos pen-
sando no bem comum e não em si próprios.” (1)

Conhecimento/Inovação/Empreendedorismo: acreditamos que 
conhecimento gera mudanças, remove a ignorância e suas con-
sequências, como preconceito e estagnação, para o surgimento 
de uma nova visão, capaz de alargar os horizontes da compre-
ensão. (2)

Respeito à legislação, às pessoas e ao meio ambiente: acredi-
tamos que o respeito vem da aceitação dos direitos de cada indi-
víduo, da sociedade e do meio ambiente em que está inserido. 
A maneira prática para garantirmos respeito é conhecermos 
nossos valores termos consideração para com os valores dos 
outros. (3)

(1) João Batista Marchese, Idealizador da Cosuel. (2) (3) Braha-
ma Kummaris, o Espírito de Dignidade Humana (50º aniversário 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos).
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Anualmente, temos a responsa-
bilidade de organizar e apresentar o 
relatório do ano findo, relatando os 
principais fatos que nortearam as 
ações da gestão da cooperativa.

2021 foi duplamente desafiador, 
porque foi seguido de um ano surpre-
endentemente positivo, quando foi 
possível superarmos todas as metas 
e objetivos estabelecidos no planeja-
mento. Porém, antes mesmo de iniciar 
o novo ano, já reconhecíamos os sinais 
que identificávamos a necessidade de 
mudança de estratégia na tomada de 
decisão, como também o imperativo 
redobrar dos cuidados com o rumo 
dos negócios ditado pela economia.   

Ocorre que o ano iniciou com um 
danoso aumento dos custos de produ-
ção de leite e carnes, o que impactou 
de forma negativa tanto a gestão das 
propriedades rurais quanto da coope-
rativa.  De fato, o preço dos insumos, 
como milho, farelo de soja, energia, 
combustível, ferramentas e maquiná-
rio, veterinários, além do material de 
construção, atingiu patamares muito 
altos, o que ocasionou um desafio 
diário para viabilizar a atividade pro-
dutiva.

Mesmo diante de tantas adversi-
dades e contratempos, a Dália não se 
furtou a crescer, pois chegamos muito 
próximo às metas e objetivos traçados, 
especialmente aqueles relacionados 
ao faturamento. Porém, durante todo 
o ano foi preciso desenvolver ações e 
alterar as estratégias que significaram 
rápida readaptação ao momento eco-
nômico, como por exemplo,  a redução 
do alojamento de animais por um 
período determinado, para fazer frente 
aos altos custos de produção vigentes. 

Contudo, ao final do exercício já foi 
possível um novo ajuste, que permitiu 
a retomada do alojamento completo 
das instalações de suínos e aves.

Além do crescimento dos custos, 
também sofremos os efeitos sombrios 
da forte estiagem que ocorreu e se 
manteve por um longo período em 
nosso estado e região, com impactos 
nefastos ao agronegócio, pois lidamos 
com a escassez de matérias-primas, 
associada ao contínuo crescimento de 
seus preços. Todavia, nem por isso, 
tanto produtores quanto cooperativa, 
deixamos de fazer nosso dever de 
casa, com investimentos aplicados 
em melhorias, visando aos ganhos 
de produtividade, como também na 
gestão de todos os segmentos em que 
atuamos: suínos, aves e leite.

O fato é que a atividade do agro-
negócio, continuamente, exige o 
dinamismo de pessoas capacitadas, 
tanto em nível de produtor, quanto na 
área técnica e na gestão dos negócios, 
com o compromisso de visualizarem 
as oportunidades, mas também as 
ameaças, com grau adequado de rea-
lismo para adotar as medidas e ações 
necessárias ao seu enfrentamento, 
mesmo sabendo que há situações sem 
possibilidade de alterações.

2021 encerrou e a grande expectati-
va é olharmos além do horizonte, nos-
sa missão e nosso desafio, sabendo 
que as dificuldades ainda persistem, 
mas que em médio prazo um novo 
cenário poderá se apresentar, como 
reflexo da redução da pandemia, o que 
esperamos, efetivamente ocorra, per-
mitindo a readequação dos estoques 
mundiais das commodities. Com isso, 
o mundo voltará a sua normalidade, 

mesmo que distinta da que vivíamos, 
mas que nos permitirá produzir com 
segurança e participar dos mercados 
interno e externos. Desta forma, será 
possível remunerar adequadamente 
a produção de nossos associados e 
continuar participando da mesa de 
nossos consumidores, com produtos 
de qualidade, produzidos em granjas 
com condições sanitárias adequadas e 
com respeito ao meio ambiente.

O comportamento do exercício de 
2021 expressou integralmente as 
perspectivas registradas no Relatório 
da Dália Alimentos apresentado no 
final de 2020. De fato, o cenário lá 
apontado se concretizou, pois previ-
mos um ano mais difícil que o anterior, 
considerado muito bom. A continuida-
de da pandemia e seus efeitos perma-
neceram influenciando a viabilidade 
econômica das cadeias produtivas de 
carnes e lácteos.

Na verdade, em 2021, ocorreram 
três grandes problemas que geraram 
novos custos, tanto diretos quanto 
indiretos, aos segmentos industriais de 
produção de carne.

O primeiro deles diz respeito à 
pandemia, que trouxe um custo extra, 
até então não existente, mas que 
se fez necessário para o controle da 
disseminação da doença dentro das 
empresas. Iniciada em março 2020, 
continuou durante todo o ano de 2021 
e exigiu a adoção de medidas sanitá-
rias para manter a doença sob controle 
e as indústrias funcionando. Com isso, 
a empresa assumiu maior volume de 
gastos com o transporte dos traba-
lhadores, já que os ônibus circularam 
com metade da capacidade disponível; 
o custo da vacinação dos funcionários 
para combate à H1N1 e gripe comum, 
que passou a ser obrigatória para toda 
a equipe da indústria; o pagamento de 
salário aos funcionários positivados 
e que foram afastados, assim como 
seus colegas contactantes; o paga-
mento dos testes de diagnóstico  para 
Covid/19 a todos os funcionários; o 
salário das gestantes afastadas, cuja 
função não era possível ser desem-
penhada por home-office e, ainda, os 
cem funcionários que durante o perí-

odo trabalharam exclusivamente com 
as questões relacionadas ao controle 
da Covid, com fiscalização na entrada 
e saída do trabalho, busca ativa e con-
trole de temperatura e de máscaras.

O segundo ponto que impactou de 
forma expressiva o desempenho da 
agroindústria de alimentos foi o efeito 
indireto da pandemia, resultante do 
lockdown adotado e que represen-
tou a falta e o consequente aumento 
de todos os insumos utilizados para 
produzir carnes e leite.  Em paralelo, 
encontramos um cenário de desem-
prego e falta de trabalho aos informais, 
o que representou a corrosão do poder 
de compra, minimizado, em parte, 
pelos auxílios financeiros concedidos 
pelo governo federal.   Associados a 
esses percalços, somam-se os altos 
custos do frete marítimo e do aluguel 
dos containers, necessários à expor-
tação, que acentuaram as dificuldades 
da produção brasileira de alimentos, 
que já vinha sofrendo com o baixo 
poder aquisitivo dos consumidores 
nacionais. Por isso, ao iniciar-se o se-
gundo semestre, as agroindústrias de 
carnes e lácteos já não apresentavam 
rentabilidade e passaram a operar com 
perdas.

E, finalmente, o terceiro ponto que 
afetou sobremaneira o desempenho 
econômico do segmento produtivo foi 
a retomada da produção de carnes 
na China, que até então era grande 
importadora e com excelentes preços, 
mas que, ao reduzir a compra provo-
cou alterações dos preços no mercado. 
E, para agravar, a China passou a situ-
ar-se como um grande importador de 
milho, o que representou a elevação 
de seu preço, prejudicando ainda mais 
as agroindústrias brasileiras.

Com isso, encerramos um ano que 
consideramos o mais difícil da década, 
porque nos premiou com situações 
muito adversas, o que nos conduziu 
para um período de obstáculos e dis-
sabores, sem, contudo, dispormos de 
opões e alternativas para sua solução 
imediata.

Todavia, durante esse período, a 
Dália adotou várias ações estratégicas 
para atenuar a intensidade da crise 
que atingiu o setor, as quais levaram 
ao aumento da eficiência e da produ-
tividade, como a redução do volume 
de produção de frangos e suínos 
abatidos, e o peso médio de abate dos 
suínos, com o objetivo de reduzir a 
oferta a um mercado já saturado.

Com essas ações foi possível reduzir 
o consumo de grãos, que se apre-
sentava com forte demanda e altos 
preços, como também a necessidade 
de capital de giro. Internamente e nos 
programas de produção, foram forma-
dos vários grupos de trabalho, envol-
vendo as áreas técnicas e comerciais, 
visando ao aprimoramento do sistema 
produtivo e sua comercialização, para 
maximizar resultados.

Gilberto Antônio Piccinini
Presidente Conselho de Administração

Carlos Alberto de F. Freitas
Presidente Executivo

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Mensagem da Administração
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Matriz Dália Alimentos com a fábrica de rações e o frigorífico de suínos localizados em Encantado/RS

Estrututra Nº de unidades

Suinocultura Total 9

Abatedouro de Suínos 01

Central de Melhoramento Genético 01

Granja Teste 01

Granjas Quarto Sítio 02

Unidades Produtoras de Leitões 03

Fabrica de Rações para Suínos 01

SUINOCULTURA LATICÍNIOS

Estrututra Nº de unidades

Lácteos Total 05

Industria de Leite UHT - Bairro Aimoré 01

Industria de Leite UHT - Bairro Palmas 01

Industria de Leite em Pó - Bairro Palmas 01

Fábrica de Rações para Bovinos 01

Posto de Resfriamento de Leite 01

Fábrica de leite em pó e leite UHT localizada em Arroio do Meio/RS

UNIDADES DE NEGÓCIOS

Unidades de Negócios
98
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Estrututra Nº de unidades

Frangos Total 14

Industria Frigorífica - Arroio do Meio 01

Fábrica de Rações - Arroio do Meio 01

Fábrica de Farinha de Carne - Arroio do Meio 01

Matrizeiro 01

Incubatório 01

Condomínios Associativos de frango de corte 09

FRANGO 
DE CORTE

Instalações do frigorífico de aves localizado em Arroio do Meio/RS

Estrututra Nº de unidades

Outras Atividades Total 16

Unidade de Recebimento de Grãos 02

Supermercados 02

Farmácia 01

Casas Agropecuárias 05

Centros de Distribuição dos Produtos Dália:

Próprios 02

Terceirizados 04

OUTRAS
ATIVIDADES

UNIDADES DE NEGÓCIOS

Unidades de Negócios
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ÁREA DE ATUAÇÃOQUADRO SOCIAL
Nosso quadro social traz de suas origens europeias 

os hábitos, costumes e valores que permanecem vivos 
até os dias atuais. Contudo, ao longo do tempo e das 
sucessivas gerações, muitas adaptações ocorreram 
até chegarmos à concepção de um povo miscigenado, 
atualizado e empreendedor.

Esse é o quadro social da Cooperativa Dália Ali-
mentos: famílias empreendedoras, sempre em busca 
de tecnologia e atualizações, que lhes permita uma 
qualidade de vida adequada, sem, contudo, esquecer 
a necessidade de promover o desenvolvimento da 
região onde estão inseridas. 

Quadro Social
13
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2017 2018 2019 2020 2021

4.277 4.139

3.002 2.952 2.917

Evolução do número de associados

Indicadores do Quadro Social

Eventos realizados com associados (Horas de Educação e Treinamento)

2017 2018 2019 2020 2021
Associados no início do perído 4.301 4.277 4.139 3.002 2.952
Associados admi�dos no período 187 135 139 126 171
Associados demi�dos no período 211 273 1276 176 206
Associados no fim do período 4.277 4.139 3.002 2.952 2.917

2017 2018 2019 2020 2021

20,66
19,96

24,00

22,16 22,62

CAPITAL HUMANO

14
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Evolução do número de funcionários

2017 2018 2019 2020 2021

2.227 2.198 2.199

2.703
2.817

Horas de educação e treinamento de funcionários

2017 2018 2019 2020 2021

121,35 124,28
118,23

74,41 74,01

Grau de instrução

9
79 86

798

415
372

744

140 117
55 2

Rotatividade

2020 2021

1.289

1.195

786

1080

Contratações Desligamentos

Capital Humano
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Em 2021 não foi realizado o tradicio-
nal “Seminário dos Grupos de Controle 
da Qualidade” em razão da pandemia 
que estamos vivendo. Pelo mesmo mo-
tivo, devido às dificuldades em realizar 
as reuniões mensais, o andamento e a 
conclusão dos trabalhos durante o ano 
ficaram prejudicados. 

Contudo, muitos grupos conseguiram 
concluir trabalhos importantes, a saber: 

- GCQ Setor Pessoal e SESMT, que 
finalizou o trabalho de implantação de 
um canal único para esclarecimento 
de dúvidas relativas à folha de paga-
mento, padronizando e facilitando este 
processo; 

- GCQ Supermercado Encantado, 
que realizou o trabalho de incentivo ao 
uso de sacolas retornáveis; 

- GCQ Estocagem e Expedição 
Frigorífico Turno Noite, que alterou a 
maneira de embalar recortes suínos, 
passando de caixas para sacos, gerou 
uma economia direta com materiais 
em torno de R$ 4.800,00 diários, além 
da redução de pessoal envolvido no 
processo; 

- GCQ Indústria de Leite em Pó, que 
através da mudança de atmosfera nos 
equipamentos evaporadores durante a 
limpeza CIP diária, conseguiu atin-
gir eficácia total na avaliação de sua 
limpeza, com redução de uso de 300 
litros de soda cáustica e 460 litros de 
ácido nítrico por ciclo de limpeza, o que 
representa uma economia direta de 
cerca de R$ 1.600,00/dia com produtos 
de limpeza, além de reduções no uso 
de água e vapor; 

- GCQ Gado Leiteiro, que realizou um 
trabalho de orientação técnica sobre 
boas práticas na criação de terneiras 
e novilhas para um grupo de produto-
res, conseguindo, através da aplicação 
de ações importantes de manejo e 
nutrição nesta fase inicial, uma melhor 
exposição do potencial genético dos 
animais envolvidos no trabalho. Com 
isso, obteve um ganho significativo de 
desempenho, reduzindo a idade para 
a primeira inseminação de 16,6 meses 
para 13,8 meses, antecipando, desta 
forma, a produção de leite e o retorno 
de capital para esse grupo de associa-
dos, o que será estendido a todos os  
associados em 2022.  

Mesmo diante das dificuldades, além 
dos grupos acima, diversos outros 
estão desenvolvendo  importantes tra-
balhos de melhorias, os quais represen-
tarão ganhos em eficiência e economia.

Indicadores de diversidade

FEMININO MASCULINO ATÉ 30 ANOS ENTRE 30 E 
40 ANOS

ENTRE 40 E 
50 ANOS

MAIOR QUE 
50 ANOS

Feminino Masculino Até 30 anos Entre 30 e 40
anos

Entre 40 e 50
anos

Maior que 50
anos

Presidentes 0 1 0 0 0 1
Gerentes 2 7 0 2 1 6
Supervisores 21 43 1 17 25 21
Encarregados 23 100 34 47 32 10
Administra�vos 128 76 85 72 32 15
Operacionais 987 1.429 920 596 478 422

Feminino Masculino Até 30 anos Entre 30 e 40
anos

Entre 40 e 50
anos

Maior que 50
anos

41,21

58,79

36,92

26,06

20,16
16,86

Porcentagem

GRUPOS DE CONTROLE

DE QUALIDADE

GRUPOS DE CONTROLE DA QUALIDADE

Capital Humano
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Recebimento de suínos (Cabeças)

2017 2018 2019 2020 2021

596.301 
649.096 636.691 

685.138 
717.327 

Matrizes Comerciais no campo (Cabeças)

2017 2018 2019 2020 2021

21.286 21.106 21.445 
22.253 

20.051 

PRODUÇÃO 
QUADRO SOCIAL

Produção Quadro Social
21
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Número de produtores integrados (Creches e Terminação)

2017 2018 2019 2020 2021

459 

423 422 416
396

Recebimento de leite (Mil Litros)

2017 2018 2019 2020 2021

208.794 200.404
184.253 186.549 182.735

Produtores de leite

2017 2018 2019 2020 2021

2.094 

1.893 

1.651 
1.522 

1.400 

Produção Quadro Social
2322



2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1

49.063

58.386
56.401

61.442
65.012

Produtos suínos carnes (t)

Produtos suínos industrializados (Mil t)

2017 2018 2019 2020 2021

31 
34 34 

25 24 

INDUSTRIALI-
ZAÇÃO

Industrializção
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Rações por segmento (t)

2017 2018 2019 2020 2021

232.810 
248.231 245.853 

299.337 299.807

Indústria de Rações (t)
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Produção de Leite UHT (Mil L)

Volume de leite industrializado (Mil L)

2017 2018 2019 2020 2021

188.400 

163.847 

135.209 

113.600 108.389 

2017 2018 2019 2020 2021

255.507 

239.258 

219.256 217.156 
223.439 

Industrializção
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Produção de creme de leite (Mil kg)

Produção de leite em pó (Mil kg)

2017 2018 2019 2020 2021

4.773

4.445 4.343
4.135

3.778

2017 2018 2019 2020 2021

7.071 
7.725 

9.521 

12.300 12.026 

• Sem Fronteiras
Transpomos fronteiras, e atuamos no mercado 
brasileiro em 22 estados e já contamos com 
uma participação representativa em mercados 
internacionais. Estamos em 16 diferentes mercados: 
Angola, Azerbaijão, Cingapura, Costa do Marfim, 
Africa do Sul, Liberia, Coreia do Sul, Egito, Georgia, 
Hong Kong, Macau, Abkhazia, Tailândia, Uruguai, 
Albânia, Jebel Ali e Vietnã.

NOSSO MERCADO

Nosso Mercado
2928



Relatório de Atividades 2021
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EXPORTAÇÕES VAREJO
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Vendas supermercado (Mil R$)

2017 2018 2019 2020 2021

36.520
39.372

42.179

48.910

59.486

Venda casas agropecuárias (Mil R$)
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CAPITAL SOCIAL

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO
Nossa preocupação com a saú-

de e a segurança dos consumidores 
está presente em todo os processos 
de produção da Dália Alimentos. A 
Visão da Dália registra formalmente 
o compromisso da empresa com a 
qualidade de tudo o que produz, com o 
claro objetivo de tornar a marca Dália 
conhecida em todo o Brasil, conquis-
tando a confiança dos consumidores e 
é, também, o objetivo dos funcionários 
em todas as etapas de processamento 
dos produtos Dália. Tanto a segu-
rança quanto a saúde do consumidor 

são pontos críticos em cada fase de 
produção, acondicionamento, transpor-
te e mercado e, por isso, monitorados 
pela equipe de controle de qualidade, 
composta por profissionais técnicos, 
além de vários monitores que atuam 
em todas as unidades de produção, 
seguindo os preceitos dos programas 
HACCP e GMP.

A Dália Alimentos possui um 
programa de qualidade envolvendo 
diversos segmentos, a fim de assegurar 
que seus produtos saiam da indústria 

inócuos e padronizados. Desta forma, 
o consumidor terá a sua disposição um 
produto seguro e de qualidade. 

A qualificação de fornecedores é uma 
das atividades inerentes ao controle de 
qualidade. Através do preenchimento 
de um questionário de auto avaliação, o 
fornecedor será avaliado com base em 
suas respostas de documentos com-
probatórios para ser então, classificado 
conforme pontuação nos níveis 1, 2 e 3 
ou reprovação.
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AUDITORIAS DE QUALIDADE E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGEM 

Nossas Unidade Industriais são 
auditadas por clientes constantemente 
e no ano de 2021 a Unidade Lácte-
os foi auditada e aprovada quanto à 
Responsabilidade Social Corporativa 
pela Intertek, com base na legislação 
local e no Programa ICS (Iniciativa 
Cláusula Social) em fornecedores de 
marca própria do Grupo Pão de Açúcar 
e Gestão total da Intertek. A Auditoria 
de Responsabilidade Social verifica 
as condições de trabalho, avaliando 
o nível de conformidade dos fornece-

dores do Grupo Pão de Açúcar com o 
Código de Conduta da ICS – Initiative 
Clause Social e os regulamentos locais, 
na identificação de ações corretivas 
necessárias e oportunidades de me-
lhoria contínua, conforme os requisitos 
abaixo: Gerenciamento de Sistemas, 
Transparência e Rastreabilidade; Idade 
Mínima, Trabalho Infantil e Jovens Tra-
balhadores; Trabalho Forçado; Discri-
minação; Práticas Disciplinares, Abuso 
e Assédio; Liberdade de Associação 
e Mecanismos de Reclamação; Horas 

de Trabalho e Horas Extras;  Salários e 
Benefícios; Saúde e Segurança.

Na auditoria do Programa Evolutivo 
de qualidade, realizada pela certifi-
cadora DNV GL Business Assurance 
Avaliações e Certificações Brasil Ltda, 
a pontuação da Unidade de Lácteos 
ficou em 97,3%, índice considerado 
excelente.

A Dália Alimentos, através da Asso-
ciação Brasileira de Proteína Animal, 
ABPA, faz parte da Coalizão Emba-
lagens, que reúne empresas com-
prometidas com um plano de gestão 
de resíduos sólidos no contexto da 
logística reversa, definido com base em 
um acordo setorial de atendimento da 
política Nacional de Resíduos Sólidos. 
O “Programa Recicleiros Cidades” 

consistente num conjunto de ações, 
medidas e procedimentos voltados 
a viabilizar o retorno de materiais 
recicláveis, inclusive embalagens, 
para destinação final ambientalmente 
adequada, considerando, para tanto, a 
participação de entidades cooperativas 
de catadores de materiais recicláveis, 
em consonância com o disposto na Lei 
Federal nº 12.305/2010 e no acordo 

setorial para a implantação do sistema 
de logística reversa de embalagens em 
geral, celebrado em 25.11.2015 entre 
a União, por intermédio do Ministério 
do Meio Ambiente, e parcela do setor 
empresarial.

Capital Social

LABORATÓRIO DÁLIA ATINGE ÍNDICE 
DE SATISFAÇÃO MÁXIMA 
Análise foi baseada em ensaio de proficiência para laboratórios de nutrição animal e 
os ensaios avaliaram o desempenho através de relatórios estatísticos.

O laboratório de Bromatologia da 
Dália alimentos localizado em Encanta-
do participou do ensaio de proficiência 
para laboratórios de nutrição animal 
– EPLNA- conduzido pela EMBRAPA 
e laboratório CBO de São Paulo. Os 
ensaios ocorreram durante o ano de 
2021, quando avaliou-se o desempe-
nho de laboratórios através de emissão 
de relatórios estatísticos. 

Um dos objetivos do ensaio de 
proficiência, que ocorre anualmente, é a 
melhoria da precisão e eficiência entre 
os laboratórios participantes de modo 
a garantir confiabilidade nos resultados 
emitidos para seus clientes. Em torno 
de 150 laboratórios de todo o país 

participaram dessa avaliação.

Apenas os laboratórios que obtive-
ram índice de desempenho igual ou 
acima de 75% tiveram desempenho 
considerado proficientes, sendo que 
a Dália Alimentos atingiu 100% em 
todas as análises realizadas. 

A participação nesses ensaios de 
proficiência são de extrema importân-
cia para a checagem dos métodos ana-
líticos utilizados e principalmente para 
verificar se os resultados alcançados 
estão de acordo com os laboratórios 
mais conceituados do Brasil. Dentre as 
análises que foram realizadas estão: 
Umidade, proteína bruta, extrato eté-

reo, acidez, digestibilidade, matéria mi-
neral, cálcio, fósforo, índice de peróxido, 
nos métodos tradicionais e também via 
Nir. Além dessas análises ainda foram 
verificadas micotoxinas em milho.
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MATRIZEIRO “ASA” INAUGURADO 
OFICIALMENTE 

O Matrizeiro ASA é de propriedade 
de um grupo de 37 funcionários da 
Dália Alimentos, mais uma cota da coo-
perativa, foi oficialmente inaugurado no 
dia 10 de dezembro de 2021.

O Programa Frango de Corte dispõe 
de excelente tecnologia em todas as 
suas etapas e, assim como as granjas 

de produção leiteira, tem servido como 
modelo de arranjo produtivo para as 
pequenas propriedades rurais viabiliza-
rem suas atividades 

O Matrizeiro ASA contempla núcleos 
de recria de aves e de produção de 
ovos férteis, estruturado em uma área 
com barreiras sanitárias que garantem 

a biosseguridade de todas as depen-
dências e processos. A granja dispõe 
de moderna tecnologia, com sistemas 
automatizados de pesagem, distribui-
ção de ração e com climatização para 
assegurar o bem-estar animal.

Capital Social

LGPD: DÁLIA ALIMENTOS ESTABELECE 
COMITÊ MULTIDISCIPLINAR DE 
COMPLIANCE 

MODERNIDADE E CONFORTO AOS 
EMPREGADOS DEFINEM PADRÕES DO 
NOVO REFEITÓRIO DA DÁLIA ALIMENTOS

A Cooperativa Dália Alimentos vem 
se adequando à Lei Geral de Proteção 
de Dados. Com o objetivo de tratar o 
uso de forma correta, sob a perspectiva 
da LGPD, foram selecionadas algumas 
orientações importantes, como o sigilo 
das informações, com orientações so-
bre mesa e tela limpa e contratações.

Para tanto, foi nomeado um comitê 
chamado Grupo Multidisciplinar para 

tratar os assuntos relacionados a LGPD 
e Compliance, com o objetivo de criar 
um código de conduta e responsabi-
lidades, que é o Compliance, neces-
sário para efetuar adequações na 
implementação da LGPD.

Também foi instalado um canal de 
denúncias no site www.dalia.com.br e 
disponibilizados e-mail, whatsApp e 
telefone.

20

CANAIS DE DENÚNCIAS: 0800 400 3333  |  (11) 95271-1924www.dalia.legaletica.com.brdalia@legaletica.com.br

CANAIS DE COMUNICAÇÃO:(51) 3751 9000
@daliaalimentos
dalia@dalia.com.br
dalia.com.br

1

CÓDIGO DE

CONDUTA ÉTICA E DE 

RESPONSABILIDADES

Foi inaugurado no mês de de-
zembro, o novo refeitório, localizado 
junto ao parque industrial da Matriz 
e oferece espaço para as refeições 
dos funcionários, além de local para  
convivência e descanso dos emprega-
dos. O novo refeitório conta com duas 
áreas distintas de refeições: cinza e 
azul, reservadas aos funcionários dos 
setores de manutenção e das fábricas 
de rações, e branca, destinada aos 
empregados do frigorífico. 
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FLORICULTURA DÁLIA 

DÁLIA LANÇA LINHA GOURMET 

ESPIRITUALIDADE MARCOU OS 
74 ANOS DA DÁLIA ALIMENTOS 

COMISSÃO DE DEPUTADOS BUSCA EXPERTISE NA DÁLIA 
PARA ELABORAR POLÍTICAS PÚBLICAS AO SETOR LEITEIRO

Em 2021 foi inaugurada, anexas aos Supermercados de 
Encantado e Arroio do Meio, a Floricultura Dália, como mais 
uma opção para os clientes. Além de arranjos diferenciados, 
compostos por diversos produtos, estão disponíveis várias 
opções de flores, chás, plantas e temperos.

No mês de maio deste ano foi lançada uma nova opção de pro-
dutos: a Linha Gourmet Dália de Comidas Prontas e Congeladas, 
disponíveis nos Supermercados de Encantado e Arroio do Meio. 

Os pratos são: Costela Suína Dália ao Molho Barbecue, Filé Suíno 
Dália à Parmegiana, Peito de Frango Dália à Parmegiana, Bife Angus 
à Parmegiana, Lasanha Suína Dália, Lasanha de Frango Dália, La-
sanha Bovina Angus, Strogonoff Suíno Dália, Caldo de Ervilha com 
British Bacon Dália, Feijoada Dália, Rondelli de Moranga ao Molho 
de Nata Dália e o mais recente lançamento Canelloni de Brócolis ao 
Molho Branco.

Em uma cerimônia simples, mas dotada de espiritualidade 
e fé, foi inaugurada, no dia 15 de junho, no 74º aniversário de 
fundação da cooperativa, a Capela Divino Espírito Santo, junto 
ao Complexo Avícola de Palmas, em Arroio do Meio, mar-
cando a lembrança da fundação da empresa com fortaleza e 
sabedoria.

Por indicação e sugestão da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a 
Cooperativa Dália Alimentos recebeu, no dia 1º de julho, a Comissão da 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara 
dos Deputados. O objetivo do encontro, que reuniu parlamentares federais, 
pesquisadores da Embrapa, direção da Dália e produtores, foi conhecer o 
modelo de gestão e os programas desenvolvidos pela cooperativa na cadeia 
produtiva, com a finalidade de elaborar políticas públicas que venham a aten-
der o setor leiteiro em nível nacional.

ENCONTRO DE JOVENS 

AÇÕES E PROGRAMAS SOCIAIS

ELAS TAMBÉM ESTÃO ONLINE

Foi realizado no dia 2 de dezembro, uma palestra com 
a finalidade de atender ao público jovem da Cooperativa 
Dália Alimentos, com foco em atitude e comportamento. 
Devido à pandemia, o tradicional Encontro de Jovens, 
evento anual do quadro social, não pode ser realizado 
nos últimos dois anos.

A palestra direcionada aos jovens foi transmitida via 
plataforma YouTube, por meio do canal da Dália Ali-
mentos, com o tema “Acreditar, Agir e Fazer Acontecer” 
com a palestrante Helda Elaine, Segundo ela,  a palestra 
preparada aos jovens da Dália nasceu com o propósito 
de demonstrar o quanto cada ser humano é capaz de 
usar de seus potencias para transformar a sua vida e de 
outras pessoas para melhor”.

A Dália Alimentos realizou o encontro de mulheres em 
um formato diferente. Devido à pandemia, as participantes 
assistiram ao encontro por meio do canal da Dália Alimentos 
na plataforma Youtube.  O tema abordado foi “Mulheres na 
TPM: uma Transformação Para Melhor” e foi conduzido pela 
especialista em Comportamento e Desenvolvimento Huma-
no, Comunicação e Marketing, Helda Elaine. 

Segundo ela, a vida é uma constante evolução e por muito 
tempo a mulher era “3D”, ou seja, filha D alguém, esposa D 
alguém e mãe D alguém. Com o passar dos anos, elas se tor-
naram mulheres D trabalho, D negócios, D cooperativismo, D 
sucesso, D amor. “Podemos ser quantos D’s quisermos, pois 
podemos expandir horizontes”.
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DÁLIA ALIMENTOS REALIZA 
ENCONTRO DE DELEGADOS

COVID/19

Lideranças fizeram uma avaliação de 2021 e projeção para 2022

Participaram 68 delegados que representam as 2.915 mil famílias associadas nos 130 municípios de abrangência da 
Cooperativa (Região Alto do Vale do Taquari, Região Vale do Taquari Sul, Região Vale do Rio Pardo, Região Vale do Taquari 
Leste, Região Centro Serra, Região Vale do Taquari Oeste, Região Serra Planalto e Região da Serra) e também conselheiros 
Administrativos e conselheiros Fiscais, além da Diretoria Eleita e Presidente Executivo.

Foram mantidos todos os protocolos de 
prevenção ao Covid, implementados em 2020, 
como testagem, distanciamento, transporte e 
afastamentos. Também foram disponibilizadas 
vacinas da gripe para todos os funcionários dos 
frigoríficos e granjas.

Capital Social

programa 

Nos 74 anos da cooperativa, Dália 
presenteia hospital com mais de 
R$ 107 mil em equipamentos

Arroio do Meio recebe doações 
do Criança Dália

Na data do aniversário de 74 anos de fundação da Dália 
Alimentos, em 15 de junho, a cooperativa, por meio do 
Programa Criança Dália, doou ao Hospital beneficente 
Santa Terezinha de Encantado, aparelhos no valor de R$ 
107.690,00.

Em uma breve cerimônia, seguindo os protocolos da pan-
demia, foi realizada a doação de um visualizador de veias no 
valor de R$ 48.000,00, de um medidor de icterícia no valor 
de R$ 43.890,00 e de duas bombas de seringa, que juntas 
somaram R$ 15.800,00.

O Programa Criança Dália marcou presença na comuni-
dade de Arroio do Meio com  a entrega de doações a duas 
entidades: à Escola Comunitária de Educação Infantil Raio 
de Sol, localizada no Bairro São Caetano, no valor de R$ 7,2 
mil, para a conclusão de obra no acesso à escola.

Para a Associação dos Menores de Arroio do Meio 
(Amam), no Bairro Navegantes  foi entregue um vale-com-
pras no valor de R$ 5 mil para a aquisição de produtos 
alimentícios, como leite, nata, salsicha e salsichão.
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programa 

Dália Alimentos reconhecida com 
o prêmio Esteio do AGRO 2021

Brindes final de ano Criança Dália

Dália Alimentos reconhecida com o Prêmio Esteio do 
Agro 2021 Programa Criança Dália teve evidência na 
categoria Responsabilidade Social

O reconhecimento foi uma realização da Prefeitura de 
Esteio e do Grupo Sinos, com patrocínio da EGP Energy e 
apoio da STV Segurança e Êvolve.

Novamente a Pandemia impediu que os eventos mais 
aguardados pelos pequenos fossem realizados – tanto o Dia 
da Criança Dália de Encantado como o Natal Criança Dália 
de Arroio do Meio. No entanto, por meio do Programa Crian-
ça Dália – que beneficia e contempla crianças de 0 a 12 
anos - filhos de funcionários e de associados da cooperativa 
receberam kits de Natal, contendo itens escolares e doces. 

Cerca de 1.800 crianças foram presenteadas. Cada kit foi 
composto por uma sacochila, um caderno, um estojo, um 
squeeze de água e guloseimas

Criança Dália doa berços à ala 
pediátrica de hospital em Tupanci-
retã

Criança Dália incentiva a magia da 
leitura às crianças

Três quartos pediátricos SUS do Hospital de Caridade 
Brasilina Terra, da cidade de Tupanciretã receberam berços 
nos cômodos que recebem pacientes infantis na casa de 
saúde do Programa Criança Dália, no valor de R$ 8,571.43.

Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Itororó, localizada em Palmas, no município de Arroio do 
Meio receberam diversas coleções de livros infantis e de 
cunho pedagógico no valor de R$ 3 mil, como parte do 
Projeto de Incentivo à Leitura que está sendo implementado 
naquela instituição de ensino.



CAPITAL NATURAL
Muitas entidades consideram os bens e serviços essen-

ciais para a saúde e sobrevivência humana. Junto com outros 
tipos, como humano, financeiro, manufaturado e social, o 
capital natural é fundamental para nossa economia humana.

Um grande desafio para as empresas, atualmente, é criar 
práticas e estratégias que gerem valor para a organização 

e, ao mesmo tempo, promovam a preservação do meio 
ambiente, atrelado ao bem-estar da sociedade. Na Dália Ali-
mentos há monitoramentos ambientais diários que permitem 
a compreensão e a rápida tomada de decisões. Trabalhar 
com gestão ambiental é uma forma de, além de reduzir cus-
tos, conscientização, com o intuito de evitar o desperdício e 
contribuir para a redução do impacto ambienta.

 SEGUEM ALGUMAS AÇÕES PRATICADAS:

Resíduos sólidos: 
O efetivo trabalho de conscientização dos funcionários, 
evitando desperdícios de matérias-primas, água e ener-
gia tem levado à redução de custos, com gastos adicio-
nais de disposição final de materiais considerados não 
recicláveis. No ano de 2021 o percentual de material 
gerado, considerado reciclável, ficou em 70,30%, sendo 
que a venda desses materiais significou R$ 689.457,00 
para a Dália.

Tratamento de efluentes Industriais: 
Todas as indústrias da Dália Alimentos tratam seus 
efluentes líquidos gerados, atendendo as normas 
ambientais em vigor. No ano de 2021 foram gastos R$ 
6.595.000,00 para tratar os efluentes e devolvê-los em 
perfeitas condições para os recursos hídricos.

Treinamentos ambientais: 
A Dália realiza treinamentos ambientais aos seus 
funcionários repassando informações, para que desta 
forma, todos saibam a importância da gestão ambiental 
e possam aplicá-la nos seus setores de trabalho. 

Auditorias ambientais: 
Nas indústrias, periodicamente, são realizadas audi-
torias ambientais, onde todos os itens das licenças de 
operação são avaliados por profissionais capacitados e 
homologados pelo órgão ambiental do estado, FEPAM.  
Essas avaliações sempre resultam em bons conceitos 
e elogios pelos auditores terceirizados, demostrando 
a seriedade com que o trabalho é realizado pela Dália, 
incluindo a organização documental que facilita a visua-
lização das evidências realizadas em nossa empresa.

Água de reuso: 
Algumas unidades industriais da Dália Alimentos 
praticam o reuso de água em locais onde não é exigido 
o uso de potável, como lavagem de veículos, de pisos 

DÁLIA ALIMENTOS 2021

Capital Natural
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e irrigação de jardins. A água de reuso é um 
efluente tratado, resultante de um processo de 
purificação e tratamento e atende aos parâme-
tros de qualidade exigidos pela legislação bra-
sileira, para uso em finalidades menos nobres.

Emissões atmosféricas: 
Diariamente, analisa-se em escala colorimétrica 
as emissões geradas nas caldeiras industriais 
(fumaça). Além disso, a empresa possui cadas-
tro de consumidor de lenha atualizado, e, por 
isso somente utiliza-se quando proveniente de 
fonte renovável e com fornecedores também 
cadastrados na SEMA.

Análises de solos: 
com frequência semestral, a empresa coleta e 
analisa as áreas onde foram aplicados os lodos 
das estações de tratamento de efluentes. Com 
esse monitoramento a engenheira agrônoma 
da empresa realiza os cálculos para elaborar 
um cronograma de aplicações para o próximo 
período, garantindo uma boa eficiência e evi-
tando saturações de componentes no solo.

Licenciamentos ambientais: 
Todos os empreendimentos da Dália Alimentos 
operam com os licenciamentos ambientais em 
vigor cumprindo-se a legislação vigente. 

Embelezamento das áreas externas: 
Com o intuito de preservar a natureza e priori-
zar o bem-estar das pessoas que todos os dias 
circulam pelas indústrias, mantem-se um am-
biente agradável, limpo, organizado e bonito.

Plantios e reflorestamentos: 
Anualmente, nos períodos recomendados pela 
equipe ambiental, ocorre o plantio de mudas, 
com a utilização de diversas espécies arbóreas, 
para restituição e proteção de mananciais ou 
de compensação ambiental, quando é o caso.

Energia limpa: 
a Cooperativa Dália Alimentos é certificada 
desde 2013 por utilizar em suas ativida-
des energia limpa gerada a partir de fontes 
renováveis. Por meio dessa prática, a empre-
sa contribui para o desenvolvimento de uma 
matriz energética mais sustentável, reduzindo 
a emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE). 

DÁLIA É NOVAMENTE PARCEIRA NA 
LIMPEZA DO RIO TAQUARI 

OUTRAS AÇÕES

Mais uma vez A Dália Alimentos participou do Mutirão de 
Limpeza do Rio Taquari, quando foram recolhidas 0,5 tone-
ladas de resíduos por uma equipe composta de 100 voluntá-
rios. A ação contou com o apoio da Prefeitura de Roca Sales, 
do Conselho Municipal do Meio ambiente, da Emater-RS/As-

car, da Cooperativa Dália Alimentos, do Sicredi, do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais (STR), do Corpo de Bombeiros, da 
RH Reciclagem e do Rotary Club.

Foi instalado junto ao frigorífico de suínos um novo sis-
tema de aeração para o tratamento de efluente, com ar 
difuso, sistema que apresenta uma melhor performance no 
tratamento biológico,  reduzindo a capacidade energética 
instalada de 75 cv para 20 cv de potência.

Para melhorar o controle da demanda de água do frigorí-
fico de suínos foi instalada um novo reservatório de água 
potável, com capacidade para 500.000 litros, os quais, 
somados aos já existentes, permitem a disponibilidade de 
1.000.000 de litros de água tratada e armazenada.

Capital Natural
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As perspectivas para este ano 
apontam que as dificuldades pros-
seguirão para as cadeias produtivas 
de carnes e lácteos, pelo menos até 
o segundo semestre, quando uma 
nova possibilidade se desenha: uma 
boa safra de grãos de inverno no 
sul do país e uma igualmente boa 
safrinha no Paraná e Centro Oeste, 
condições necessárias para abran-
dar a situação até então vivida.

Contudo, a primeira alternativa 
se dissipará se a atual estiagem 
permanecer nos próximos meses 
e poderá agravar os problemas ora 
vigentes, os quais causaram uma 
quebra significativa da safra de 
verão.

De fato, não estamos vislumbran-
do soluções de curto prazo para a 
atual situação das agroindústrias, já 
que passam pelo poder de consumo 
da população que, sabemos, encon-
tra-se em baixa, sem expectativa de 
melhoria rápida. 

Assim, os obstáculos que se 
fazem sentir atualmente estão se 
agravando pelos reflexos da estia-
gem, a qual poderá representar a 
falta acentuada de grãos em preços 
e qualidade compatíveis com a 
necessidade.

Com efeito, as agroindústrias 
precisam, urgentemente, reequilibrar 
a lei da oferta e demanda, o que 
somente ocorrerá em duas situa-
ções: se o mercado elevar a taxa de 
consumo, com preços superiores 
aos atualmente praticados; ou, se 
as indústrias reduzirem os volumes 
produzidos para aquém do que 
vem sendo ofertado. Ocorre que 
a euforia com a situação favorável 
do mercado chinês levou muitas 

agroindústrias a aumentarem sua 
produção sem, contudo, ponderarem 
a possibilidade de retração daquele 
mercado, o que de fato, ocorreu.

É preciso olhar para os cenários 
nacional e internacional, porém, sem 
considerar somente as oportuni-
dades, mas também as ameaças, 
normalmente subestimadas, con-
duzindo ao aumento da produção 
sem, de fato, sobrevir o aumento do 
consumo.

Certamente, 2022 será o ano das 
incertezas e da espera por melhores 
condições de mercado quando, na 
verdade, a percepção de oportu-
nidade fica restrita a um número 
reduzido, facilmente ultrapassado 
pela quantidade de ameaças que se 
visualizam.

A Dália Alimentos, com o olhar 
direcionado ao futuro, enfatizará as 
ações necessárias para usufruir as 
oportunidades que se apresentarão 
para o segmento da agroindústria 
de carnes e leite, sem, contudo, 
esquecer a importância de buscar 
as adequações de caráter interno, 
igualmente necessárias para a me-
lhor gestão do empreendimento.
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PERSPECTIVAS PARA 2022

As metas para 2022, são:

a) Receber a produção de 650.090 Suínos do quadro social;

b) receber 237.472.198 litros de leite;

c) produzir 280.963 toneladas de rações;

d) produzir 55.819,14 toneladas de cortes de carnes congeladas, resfriadas e salgadas;

e) produzir 26.325,20 toneladas de produtos elaborados;

f) produzir 110.500.000 litros de leite longa vida; 

g) produzir 5.680.541 kg de creme “in natura”;

h) produzir 11.825.955 kg de leite em pó;

i) produzir 1.581.988 kg de queijo;

j) Receber a produção de 12.984.180 Frangos para abate

k) Produzir 22.592.473 quilos de frangos inteiros, carcaças e cortes.

l) Produzir 12.071.905 quilos de farinhas e óleos de resíduos de suínos e aves.

m) atingir uma receita operacional bruta de R$ 1.941.453.880,77

n) atingir uma margem de contribuição líquida de R$ 42.914.222,63
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