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CONSELHO DE A DMINISTRAÇÃO:

Gilberto Antônio Piccinini - Presidente

Pasqual Bertoldi - Vice-presidente

Belquer Ubirajara da Silva Lopes, Genésio Buffon, Idalmir Nicolini 

(falecido), Jacir Francisco Zanuzzo, José Eramildo Garcia Abich, 

Rodrigo Schmitz, Silvano Berté e Valmor Antônio Pappen, 

representante da região de Progresso. 

PRESIDENTE EXECUTIVO: 

Carlos Alberto de Figueiredo Freitas

CONSELHO FISCAL:

Efetivos: Arlei Luis Parisotto, Eduardo Ames e Gustavo Fleck

Suplentes: Edelvan Balbinotti, Mauro Mazutti e Nestor Pedro 
Gottardi

Conselheiros 2019 

////// 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, fun-
cionários e parceiros.

////// MISSÃO

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

////// VISÃO

Superar desafios globais, com atualização tecnológica e 
crescimento rentável e sustentável. Consolidar a cultura de 
que a satisfação do consumidor será sempre a razão prin-
cipal 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 pensando no bem comum e não em si próprios.” (1)

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

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

(1) João Batista Marchese, Idealizador da Cosuel. (2) (3) 
Brahama Kummaris, o Espírito de Dignidade Humana (50º 
aniversário da Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos).

Conselheiros 2019

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Mensagem da
Administração

CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO FREITAS
Presidente Executivo

GILBERTO ANTÔNIO PICCININI
Presidente Conselho de Administração

2019 foi, certamente, um ano caracterizado por surpre-
sas positivas, especialmente quando avaliamos os resul-
tados econômicos obtidos. É possível concluir que essa 
positividade resultou, em parte, dos problemas sanitários 
ocorridos na Ásia, como o registro da peste suína africana, 
que eliminou parte do rebanho da China e impulsionou as 
exportações de proteína animal de nosso país.

Contudo, o mesmo não se refletiu no segmento lácteos, 
cujo desempenho no ano não foi satisfatório, o que reforça 
a importância da diversificação da produção, especialmente 
em uma cooperativa de agricultura familiar como a Dália 
Alimentos.

Afora isso, 2019 foi um ano notável, com a marca da inau-
guração do Complexo Industrial Frango de Corte, evento 
de extrema satisfação e importância para os associados 
e os municípios envolvidos no Programa. Trata-se de um 
projeto inovador, estruturado em tecnologia, escala de pro-
dução, biossegurança e parceria público-privada, idealiza-
do para viabilizar a produção de frangos.

No campo institucional foi realizado um amplo trabalho de 
reestruturação do quadro associativo, com georreferencia-
mento das propriedades, o que possibilitou a reorganiza-
ção dos associados e sua representação de acordo com a 
localização, com vistas à melhor utilização da tecnologia na 
comunicação entre a cooperativa e as lideranças e destas 
com os grupos de associados.

O ano 2019 foi marcado pelo ineditismo do curso de 
formação para associados interessados em participar 
do processo de eleição para representação das famílias 
associadas, oportunidade em que foi possível enfatizar a 
importância do exercício da liderança e atuação junto aos 
associados, bem como apresentar-lhes uma visão geral de 
todos os elos das cadeias produtivas em que a Dália atua.

Destaque, também para o importante trabalho realizado 
em parceria com os associados e que oportunizou a contra-
tação de operações de crédito na modalidade cotas-partes, 
com linhas de crédito que permitiram melhorar o perfil 
financeiro da cooperativa.

Produtiva e exitosa foi a avaliação do Programa de Gestão 
e Liderança da Propriedade Rural proporcionado aos 
jovens associados e filhos destes, com conteúdo voltado 
para o desenvolvimento de habilidades de liderança e ges-
tão da propriedade, com foco para a sucessão da proprie-
dade rural e seu consequente desenvolvimento.

O Planejamento Estratégico elaborado para o período 
2020-2030 foi precedido de estudo, análise e ampla dis-
cussão entre Conselho, Diretoria e Gerentes, com o apoio 
de consultoria externa para a busca de expertise sobre os 
cenários nacional e internacional do segmento proteína 
animal, para permitir a inserção da Nova Dália em um mer-
cado mais competitivo e, por isso, particularmente seletivo.

E, finalmente, o ano também contemplou ações viabilizadas 
pelo Programa Criança Dália, em áreas que contemplam a 
educação e a saúde das crianças de diversas entidades da 
região, seja escolas ou hospitais, sempre com o objetivo de 
participar positivamente das comunidades de atuação da 
Dália Alimentos.

Acreditamos que essas atividades refletem de maneira ori-
ginal a característica da Dália Alimentos, uma cooperativa 
que busca, através da inovação dos sistemas de produção, 
alternativas viáveis para inclusão dos pequenos produtores 
em arranjos produtivos que lhes permita obtenção de ren-
da e melhor qualidade de vida, programas esses que vem 
sendo nacionalmente reconhecidos.  

Ao iniciarmos 2019 previmos que o ano representava o iní-
cio do processo de recuperação econômica de nosso país, 
inicialmente lento, mas gradual e cauteloso, assim como 
nossa expectativa em relação aos resultados do agronegó-
cio, acreditando que a rentabilidade apresentaria melhores 
índices, de acordo com os avanços a serem externados pela 
economia.

Nossa expectativa efetivamente confirmou-se e o ano 
apresentou melhor desempenho do que o anterior, com 
exceção do segmento leite, que enfrentou um ano atípico, 
marcado pela necessidade de sustentação de preços no 
campo, pela redução do consumo e pelas sucessivas ofer-
tas do varejo para atrair consumidores com preços baixos.

No segmento suínos, cuja produção apresentou leve cres-
cimento no ano, o desempenho positivo foi favorecido pela 
acentuada demanda oriunda, sobretudo, da China, como 
decorrência do registro da peste suína africana, fato que re-
sultou em um dos melhores períodos de rentabilidade para 
a suinocultura brasileira.

Em relação à economia, o governo iniciou uma política de 
redução progressiva da taxa Selic e, mesmo que os juros 
ainda não tenham caído na mesma proporção, os sinais 
indicam que o declínio ocorrerá. 

Na Dália Alimentos, em 2019, o trabalho foi intenso, tanto 
da equipe funcional quanto das lideranças do quadro 
social, pois atuamos na implantação do Programa Frango 
de Corte, composto pelo Complexo Avícola – Frigorífi-
co, Fábrica de Farinhas e Fábrica de Rações – Matrizeiro, 
Incubatório e nove condomínios de produção de frango de 
corte. Ao mesmo tempo, promovemos a reestruturação 
do quadro social e sua reorganização, com qualificação e 
eleição de novos delegados, incluindo a alteração da de-
nominação social para Cooperativa Dália Alimentos Ltda., 
assimilando, assim, a percepção de modernização como 
sociedade cooperativa e assumindo a condição de empresa 
nacional, diversificada, com ênfase para a marca destinada 
aos mercados nacional e internacional.

No último quadrimestre de 2019 estruturamos o Planeja-
mento Estratégico para o período 2020-2030, após análise 
dos cenários interno e externo, além do embasamento na 
experiência da equipe Dália e nos mais variados indicado-
res econômicos e financeiros disponíveis. O planejamento 
também contemplou as condições voláteis, complexas e 
ambíguas que permeiam esses cenários, com o objetivo de 
minimizar as ameaças e os pontos fracos e potencializar as 
oportunidades e os pontos fortes.

E, finalmente, encerramos o ano com a inauguração 
do Complexo Frango de Corte, parte integrante de um 
programa pioneiro e inovador de produção de frangos de 
corte,  oportunidade em que contamos com a presença do 
Governador do Estado, da Ministra da Agricultura, senado-
res, deputados federais e estaduais, secretários estaduais, 
prefeitos municipais, presidentes de autarquias, repre-
sentantes do segmento, do cooperativismo, do sistema 
financeiro,  parceiros comerciais, conselheiros, delegados, 
associados participantes do Programa e funcionários, 
totalizando mil pessoas, que conosco comemoraram tão 
importante conquista.

Todos esses acontecimentos fazem parte da introdução da 
Dália em uma nova escala evolutiva, com qualificação de 
todos os recursos humanos envolvidos, adoção de novas 
tecnologias no campo, na indústria e na comercialização de 
produtos, para atingir a competitividade que nos permita 
participar de mercados com sustentabilidade.

Por isso, a denominação de Nova Dália, para representar o 
início do rejuvenescimento e à necessidade de adequação a 
essa nova realidade.

“Encerramos o ano com a 
inauguração do Complexo Frango 
de Corte, parte integrante de um 
programa pioneiro e inovador de 
produção de frangos.”“O Planejamento Estratégico 

elaborado para o período 2020-2030 
foi precedido de estudo, análise e 
ampla discussão entre Conselho, 
Diretoria e Gerentes, com o apoio de 
consultoria externa.”

Mensagem da Administração

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Estrutura 
Organizacional

Nosso 
Mercado

Relatório de Atividades //2019

• Gerências de Divisões

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Controller: Rene Luiza C. Gianisella

Div. Produtos Suínos: Roberto Luiz Crippa

Div. Produtos Lácteos: Antonio Maria Salazar Leivas

Div. Frango de Corte: Pedro Raul Mallmann

Div. Produção Agropecuária: Igor Estevan Weingartner

Div. Comércio e Marketing - Prod. Lácteos:

Rudimar Piccinini

Div. Com. e Marketing - Prod. Suínos e Frango:

Paulo R. Weingartner

Div. Varejo: Daniel Martin Weingartner

Div. Controle da Qualidade: Ivane Giacobbo

• Sem Fronteiras
Transpomos fronteiras, e atuamos no mercado 
brasileiro em 22 estados e já contamos com 
uma participação representativa em mercados 
internacionais. Estamos em 13 diferentes mercados: 
Armênia, Angola, Azerbaijão, Cingapura, Costa 
do Marfim, Egito, Georgia, Hong Kong, Macau, 
St.Marteen, Tailândia, Uruguai e Vietnã.

ASSEMBLEIA GERAL DOS ASSOCIADOS

Conselho de Administração

Conselho Fiscal 

Assessorias

Secretaria

DIVISÕES DE 
NEGÓCIOS:

Produtos Suínos 
Produção Agropecuária

Produtos Lácteos 
Frango de Corte 

Varejo

57 Supervisores              110 Encarregados                       
1 Controller 8 Gerentes

57 Supervisores              110 Encarregados                       
2.023 Auxiliares  

TOTAL:    2.199 Funcionários

Setor Social  e 
Comunicação 

LIDERANÇA E COORDENAÇÃO DA 
SOCIEDADE COOPERATIVA E DA 

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 
EXTERNA 

74 Delegados

LIDERANÇA E GESTÃO DOS NEGÓCIOS 
DA 

SOCIEDADE COOPERATIVA

3.002 Associados

8 REGIÕES

Presidente 
Executivo 

DIVISÕES DE APOIO:
Controladoria

Comércio e Marketing 
Produtos Suínos e Aves 

Com. Marketing Produtos 
Lácteos

Controle da Qualidade 

Núcleo  
Estratégico da 
Governança

Presidente
Conselho de Administração

58 104
2.027
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Relatório de Atividades //2019 Unidades de Negócios

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

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 Pal-
mas

01

Fábrica de Rações para Bovinos 01

Posto de Resfriamento de Leite 01

• SUINOCULTURA

Abatedouro de Suínos 
localizado em Encantado/RS

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

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

• LATICÍNIOS

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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• FRANGO DE CORTE
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

• OUTRAS ATIVIDADES
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

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

Centro de Distribuição 
produtos Dália

Supermercado Dália 
localizado em Encantado/RS

Relatório de Atividades //2019

///////////////////////////

Unidades de Negócios

Nova linha de frangos entra 
nos mercados em 2020
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Quadro Social

Quadro Social
2019 contemplou um trabalho de modernização da socie-
dade cooperativa, com o objetivo de melhor absorver as 
mudanças contínuas que vem impactando as organizações.

Assim, faz-se necessário introduzir novas ferramentas de 
comunicação no quadro social, como também adoção de 
novas tecnologias que nos permitirão qualificar os associa-
dos.

As mudanças iniciaram com a reestruturação do quadro 
social e os produtores que continuam associados são parti-
cipantes de um ou mais programas de produção. O quadro 

Quadro Social

de delegados também foi reorganizado e redimensionado, 
com qualificação formal das lideranças, no sentido de tor-
ná-las aptas a efetivamente cumprirem o papel de líderes.

E, finalmente, foi alterada a denominação social para 
Cooperativa Dália Alimentos Ltda., assumindo a expansão 
da Dália como uma empresa nacional, diversificada, com 
ênfase para a marca destinada aos mercados nacional e 
internacional.

Após 72 anos a razão social da cooperativa, fundada em 
15 de junho de 1947, foi alterada. A nova denominação so-
cial – Cooperativa Dália Alimentos Ltda., foi aprovada em 
Assembleia Geral Extraordinária realizada no mês de junho.

A alteração resultou da reestruturação da Dália Alimentos, 
alinhada às tendências do futuro como uma empresa ainda 

mais competitiva e contemporânea, com enfoque e evi-
dência para a marca. Teoricamente, há anos, a cooperativa 
deixou de ser dos suinocultores de Encantado, pois além 
de industrializar leite, passou produzir frango de corte, 
ultrapassando os limites regionais e nacionais.

Uma nova cooperativa

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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• Evolução do número de Associados

Relatório de Atividades //2019 Quadro Social

2015 2016 2017 2018 2019

4.340 4.301 4.277
4.139

3.002

Área de atuação

• Indicadores do Quadro Social

2015 2016 2017 2018 2019
Associados no início do perído 4.474 4.340 4.301 4.277 4.139
Associados admitidos no período 162 246 187 135 139
Associados demitidos no período 296 285 211 273 1276
Associados no fim do período 4.340 4.301 4.277 4.139 3.002

2015 2016 2017 2018 2019

14,89

19,21

20,66
19,96

24,00

• Eventos Realizados com Associados (Horas de Educação e Treinamento)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Capital Humano

Capital Humano

• Evolução do número de funcionários

2015 2016 2017 2018 2019

2.359

2.206 2.227 2.198 2.199

• Horas de Educação e Treinamento de Funcionários

2015 2016 2017 2018 2019

138,98

111,11

121,35 124,28
118,23

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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• Grau de Instrução

Relatório de Atividades //2019

7
39

71

730

252 269

550

108 116
56

1

• Valores Investidos Em Benefícios - Em  R$

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Grupos de Controle
de Qualidade

GRUPOS DE CONTROLE

DE QUALIDADE

Melhorias na água fornecida aos animais, que influenciam 
na redução do índice de Contagem Bacteriana Total (CBT), 
melhorando a qualidade do leite, foi o trabalho vencedor 
entre os dezessete apresentados pelos diversos grupos em 
atividade na Dália. 

O grupo vencedor foi o GCQ DPA Gado Leiteiro; o segun-
do colocado foi o GCQ DPA Grãos e Rações que abordou 
o problema enfrentado com o trafego de caminhões que 
permaneciam no entorno da cooperativa, aguardando o 
descarregamento de grãos; o terceiro lugar ficou com o 
campeão da edição anterior, GCQ DPS Manutenção Frigo-
rífico, que destacou a economia de energia elétrica através 
da instalação de sensores de presença. 

O seminário apresenta trabalhos que são o reflexo de 
quem faz a diferença na cooperativa e de como as ações 
em grupo geram a diferença. O projeto de GCQ  iniciou 
há 23 anos com a implementação da gestão pela qualida-
de e vem auxiliando a Dália a torná-la mais competitiva, 
diagnosticando problemas, resolvendo-os e tornando cada 
setor mais eficiente.

Segundo o Presidente Executivo, “dois dos trabalhos ven-
cedores ultrapassaram os portões da empresa e colabora-
ram também com a comunidade. O primeiro lugar traba-
lhou a qualidade do leite, das instruções normativas IN 66 e 
67 e buscou por alternativas simples e baratas de melhorar 
os índices de CBT e a CCS, focando apenas na qualidade 
da água. O segundo lugar foi vencedor com um trabalho 
que vem ao encontro dos interesses da comunidade local, 
pois preocupou-se com o fluxo de caminhões no entorno 
da cooperativa e amenizou o problema de falta de estacio-
namento criando um sistema de agendamento para evitar o 
acúmulo de caminhões.”

O Presidente do Conselho de Administração, reportou-se 
ao público enfatizando que estamos na era da inovação. 
“Este evento nos coloca ao lado de pessoas que pensam 
o bem da empresa, que inovam e buscam por melhores 
resultados através de projetos que façam a diferença sem, 
necessariamente, demandar por grandes investimentos. 
Neste momento a criatividade aflora e a inteligência destes 
funcionários é colocada à prova, mostrando que é possí-
vel reduzir custos com ações bem pensadas e de simples 
aplicação”.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



2322

Produção
Quadro Social

Recebimento de Produção

Produção Quadro Social

• Recebimento de Suínos (Cabeças)

2015 2016 2017 2018 2019

668.130 
637.519 

596.301 

649.096 636.691 

• Matrizes Comerciais no Campo (Cabeças)

2015 2016 2017 2018 2019

21.599 

20.180 

21.286 21.106 21.445 

• Número de Produtores Integrados (Creches e Terminação)

2015 2016 2017 2018 2019

500 
487 

459 

423 422

• Recebimento de Leite (Mil Litros)

2015 2016 2018 2019

230.578
221.625

208.794
200.404

184.253

2017

• Produtores de leite

2015 2016 2017 2018 2019

2.221 
2.161 2.094 

1.893 

1.651 



2524

Industrialização

Relatório de Atividades //2019

• Produtos Suínos Carnes (t)

2015 2016 2017 2018 2019

61.011
55.581

49.063

58.386 56.401

• Produtos Suínos Industrializados (Mil t)

2015 2016 2017 2018 2019

37,88 
32,38 31,42 33,71 34,28 
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• Rações por Segmento (t)

• Indústria de Rações (t)

2015 2016 2017 2018 2019

269.165 

243.930 

232.810 

248.231 
245.853 

Relatório de Atividades //2019

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Industrialização

• Produção de Creme de Leite (Mil kg)

2015 2016 2017 2018 2019

4.626
4.715 4.773

4.445
4.343

• Volúme de Leite Industrializado (Mil L)

2015 2016 2017 2018 2019

266.133 

251.194 255.507 

239.258 

219.256 
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• Produção de Leite em Pó (Mil kg)

2015 2016 2017 2018 2019

9.109 

7.095 7.071 
7.725 

9.521 

• Produção de Leite UHT  (Mil L)

2015 2016 2017 2018 2019

185.654 190.126 188.400 

163.847 

135.209 

Relatório de Atividades //2019

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exportação
• Exportações Realizadas (em Mil US$)

• Exportações 2019 (em Mil US$)

9.
36

4 9.
75

1

4.
94

2

1.
85

9

36
9

1.
00

7

73
1

14
3

62 25
7

31
3

25
4

19
6

17
5

10
0

54 62 57
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Varejo

Supermercado

Relatório de Atividades //2019

• Vendas Supermercado (Mil R$)

2015 2016 2017 2018 2019

40.695 39.955

36.520

39.372

42.179

• Número de Clientes

2015 2016 2017 2018 2019

2.099 

2.387 

2.333 
2.362 

2.389 
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Varejo Relatório de Atividades //2019

Casas Agropecuárias

2015 2016 2017 2018 2019

5.075

6.157

7.642

9.302

10.288

1.989 2.480 2.612
2.681 2.946

1.712
2.165

2.740 3.053 3.308

1.101
1.662

2.153
2.084 2.036

2.683

4.021 3.817 4.055 4.258

Encantado

A.do Meio

Progresso

Vera Cruz

Guaporé

• Venda Casas Agropecuárias (Mil R$)

• Número de Clientes

2015 2016 2017 2018 2019

257
265

327

320

347

88 
98 

114
104

119

35 39 44 40 41

17 20 22 17 19

44 44 49 45 50

Encantado

A.do Meio

Progresso

Vera Cruz

Guaporé
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Capital Social

 Biossegurança e
Bem Estar Animal
A água é um nutriente essencial para os animais e desem-
penha um papel importante nas diversas funções fisioló-
gicas, como por exemplo, no controle de temperatura, nos 
processos digestivos e na excreção e, por isso, deve ser de 
boa qualidade, evitando-se, com isso, o acúmulo de prejuí-
zos à produção.

 Independentemente da sua origem, a qualidade da água 
usada na dessedentação animal deverá atender aos 
requisitos mínimos de qualidade previstos na Portaria de 
Consolidação n° 5 do Ministério da Saúde.

A comprovação do previsto nessa Portaria é realizada 
através de análises físico-química e microbiológicas con-
forme intervalos recomendados e de acordo com a ori-
gem da água, hábito alimentar e desempenho zootécnico 

dos animais. Essas análises observam principalmente as 
propriedades de pH, sólidos dissolvidos e dureza, além dos 
indicadores biológicos. 

Desde o ano de 2010 a Cooperativa Dália Alimentos mo-
nitora a qualidade da água fornecida aos animais partici-
pantes dos Programas de Produção de Suínos. No Setor de 
Gado Leiteiro essa prática iniciou no ano de 2017.

O fornecimento de água de qualidade aos animais é um 
princípio básico para atendimento às condições de bem-
-estar animal e de sanidade, permitindo a redução dos 
custos de produção, paralelamente ao uso racional dos 
recursos financeiros e naturais.

Relatório de Atividades //2019
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Responsabilidade
Pelo Produto

 “A Dália Alimentos tem por objetivo fazer com que seus produtos sejam Alimentos saudáveis, oriundos 
de animais sadios, criados com tratamento humanitário, com rastreabilidade, em granjas que respeitam o 
meio ambiente, sob a coordenação de uma empresa socialmente responsável”.

Parafraseando o Pequeno Príncipe, de Saint Exupéry, “Tu 
te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”, 
a Dália Alimentos entende que “é responsável por tudo o 
que produz e cativa os consumidores”.

Por isso, atenta tanto para a segurança quanto a saúde 
do consumidor, o que considera pontos críticos em cada 
fase de produção, assim como o acondicionamento, o 
transporte e o mercado e, por isso, as equipes de controle 
de qualidade, compostas por profissionais técnicos, além 
de vários monitores que atuam em todas as unidades de 
produção, seguindo os preceitos dos programas HACCP e 

BPF, vem monitorando todas essas etapas que compõem 
a produção dos alimentos da Dália.

Na Divisão Produtos Lácteos, 2019 foi marcado pela 
entrada em vigor das Instruções Normativas 76 e 77 do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
que vieram para melhorar significativamente a qualidade 
do leite brasileiro e a Dália Alimentos disponibilizou as 
equipes de controle da qualidade e da área técnica para 
implantar as melhorias necessárias. Todos os produtores 
de leite foram visitados pelos técnicos da área leiteira e 
auditados através de um check list, com definição de um 
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plano de ação para as melhorias necessárias. Como re-
sultado deste trabalho, a média geométrica da contagem 
bacteriana total do leite in natura passou de 290.331 UFC/
mL em janeiro de 2019 para 48.707 UFC/mL em dezem-
bro de 2020, melhoria de 496,08 %. 

A Dália Alimentos mantém um programa de qualidade en-
volvendo diversos segmentos, a fim de produzir alimentos 
inócuos e padronizados, para que o consumidor receba um 
produto de qualidade e seguro. A qualificação de fornece-
dores é uma das atividades inerentes ao controle de quali-
dade e, através de um questionário de auto avaliação, será 
avaliado com base nas respostas e análise de documentos 
comprobatórios para então, ser classificado conforme sua 
pontuação, ou então, reprovação. A reavaliação do ocorre 
a cada 2 anos, período em que são monitorados os laudos 
de análise e os produtos recebidos.

Os associados, tanto de suínos quanto de leite, também 
precisam cumprir requisitos mínimos, avaliação realizada 
pela Divisão Produção Agropecuária (DPA). O monito-
ramento é feito nas indústrias através da avaliação dos 
animais ou do leite recebido e as não conformidades são 
encaminhadas à assistência técnica para solução dos pro-
blemas junto aos associados.

Os cuidados com a qualidade do produto iniciam na pro-
dução de rações e concentrados, que seguem as normas 
do MAPA, que orienta sobre as Boas Práticas de Fabrica-
ção – BPFs (IN 04, 2007), bem como a IN 14/2016, regu-
lamento técnico sobre os procedimentos para a fabricação 
e o emprego de rações, suplementos, premixes, núcleos 
ou concentrados com medicamentos para os animais de 
produção.

Em relação à seleção do leite, o início se dá na proprieda-
de, com a realização de análises para verificar a qualidade, 
com coleta de amostras de contraprova, as quais são 
armazenadas na geladeira do caminhão para análise na 
indústria. O leite somente é carregado na propriedade 
quando se encontra de acordo com os padrões estabe-
lecidos pelo Ministério da Agricultura, considerando que 
os transportadores também participam de capacitações 
trimestrais.

Na plataforma de recebimento de leite da indústria a 
matéria-prima é analisada quanto às suas características 
físico-químicas e microbiológicas, seguindo para a descar-
ga e  processo de filtragem para a  retirada de impurezas 
e após é resfriado e armazenado nos silos em temperatura 
abaixo de 4ºC. Durante o processo de produção são rea-
lizadas análises físico-químicas e microbiológicas, assim 
como na liberação do produto final.
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//////// COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE 

Uma das formas de comunicação da Dália Alimentos com 
seus clientes é realizada através do SAC – Serviço de 
Atendimento ao Consumidor, através do telefone 0800, de 
e-mail, do site, redes sociais ou através das filiais, sendo 
todas as reclamações registradas, enviadas para a divisão 
de qualidade e de produção e concedido o devido retorno 
aos clientes. É através do SAC que os clientes contatam 
com a Dália para dirimir dúvidas, fazer consultas, encami-
nhar casos, registrar insatisfações, entre outras demandas 
relacionadas aos produtos Dália. O prazo médio para a 
solução do problema junto ao cliente no ano de 2019 foi 
de 4,89 dias. No ano de 2019 houve um aumento de 9% 
nas reclamações de cliente, índice considerado excelente.

/////// LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE 
QUALIDADE

Cada unidade industrial possui laboratório com profissio-
nais multidisciplinares, biólogos, químicos, técnicos em 
química, biomédicos, entre outros, para avaliar a qualidade 
das matérias-primas recebidas, da água de abastecimen-
to, das embalagens, dos produtos em processo de fabrica-
ção, dos produtos finais, dos resíduos gerados, através de 
análises físico-químicas, microbiológicas, bromatológicas, 
visando à qualidade dos produtos Dália.

Os laboratórios estão sempre atualizados em relação às 
exigências dos mercados nacional e internacional, aos 
órgãos oficiais e às normas especificas dos países impor-
tadores e no ano de 2018, foram realizados 1.211.297 
ensaios analíticos nos laboratórios da Dália Alimentos. 

A Dália Alimentos, através da Associação Brasileira de 
Proteína Animal, ABPA, faz parte da Coalizão Embala-
gens, que reúne empresas comprometidas 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. 
A implementação das medidas do sistema de logística 
reversa tem como meta a criação de sistema estrutu-
rante, melhorias de estrutura e equipamentos, para que 
proporcionem a redução mínima de 22% das embalagens 
dispostas em aterro até o ano de 2018.  

Quanto às carnes suínas, o controle de qualidade inicia-
-se no nascimento do leitão, com cuidados especiais nas 
granjas, com o bem-estar animal durante a produção e o 
transporte, na recepção para o abate, na industrialização e 
no transporte dos produtos prontos até o ponto de venda. 
Todos os produtores, transportadores e funcionários são 
treinados para assegurar o bem-estar animal e as Boas 
Práticas de Fabricação, que seguem a legislação nacional.

Os lotes de suínos chegam à indústria com a Guia de 
Trânsito Animal (GTA) e possuem uma ficha de acompa-
nhamento, onde estão descritas a origem, a alimentação, 
o manejo e o perfil sanitário dos animais e da região, bem 
como a identificação do responsável técnico pela sanidade 
do rebanho, itens que compõe a rastreabilidade dos suínos 
e que permite verificar todos os passos do animal, desde o 
nascimento até o abate.

/////// TODOS OS PRODUTOS SÃO PASSIVEIS DE 
RASTREABILIDADE DESDE A PRODUÇÃO ATÉ A 
DISTRIBUIÇÃO.
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/////// ELEITOS E EMPOSSADOS 
NOVOS DELEGADOS E 
SUPLENTES

/////// ENCONTRO DE MULHERES

Em novembro foram empossados os novos delegados 
e seus respectivos suplentes, eleitos para o mandato 
de quatro anos, após a realização de um curso sobre 
capacitação de associados para liderança e exercício do 
cargo de delegado. 

O programa de qualificação abordou diversos assuntos, 
dentre eles os estilos de liderança, as potencialidades 
dos futuros líderes e as competências destes no exercício 
da função. Os Delegados representam os associados, 
de acordo com o estatuto social, em seu artigo 60 e 
parágrafos.

O Encontro das Mulheres já faz parte do Calendário de 
Eventos e a cada ano aumenta o número de participantes, 
caracterizando-se como o maior promovido pela Dália. 

O evento de 2019 apresentou o tema “A magia de ser mu-
lher diante de um cenário com grandes transformações”, 
enfatizando as competências de cada uma, como podem 
anular e superar os medos e desafios do cotidiano, como 
lidar com questões emocionais, como ser profissional de 
destaque, seja em que atividade for e como viver com me-
lhor qualidade de vida.

Anualmente, a Dália organiza um dia para promover o cres-
cimento das mulheres associadas, com alegria e entusias-
mo, buscando despertar nelas sua importância na família e 
no contexto social. O resultado já se faz sentir, pois a disse-
minação das informações junto ao quadro social tornou-se 
mais dinâmica, o que significa que as mensagens foram as-
similadas de maneira positiva.

Quadro Social
Projetos Desenvolvidos

Capital Social

PROGRAMA DE GESTÃO E LIDERANÇA DA 
PROPRIEDADE RURAL PARA JOVENS

Em 2019 a Dália Alimentos introduziu o Programa de 
Gestão e Liderança da Propriedade Rural, em parceria 
com a Univates e apoio do Sescoop/RS, com o objetivo de 
capacitar os jovens associados e filhos destes em assun-
tos diversos, necessários ao desenvolvimento das proprie-
dades.

O Programa foi dividido em três módulos, entre os meses 
de abril e novembro, totalizando 80 horas aula, sendo o 
primeiro relacionado à liderança, autoconhecimento e aos 
princípios do cooperativismo; o segundo abordou a su-
cessão familiar, legislação e organização da propriedade, 
marketing e mercado agroindustrial, gestão financeira e 

da produção e empreendedorismo rural; o terceiro e último 
concentrou assuntos relacionados ao diagnóstico da 
propriedade e ao Projeto de Intervenção, culminando com 
a socialização das experiências e seminário de encerra-
mento. Todos os módulos foram encerrados com saídas a 
campo e visitas a propriedades.

26 alunos concluíram o Programa de Gestão e Liderança 
da Propriedade Rural em dezembro e, por isso, de forma 
solene, foram diplomados em uma cerimônia similar a uma 
formatura de graduação, da qual participaram o Conselho 
de Administração da Dália, Diretoria e representantes da 
Univates.

/////////////////////////////////////////////////
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Capital Natural

Gestão Ambiental

Capital Natural

//////// DÁLIA ALIMENTOS MARCA PRESENÇA EM 
MUTIRÃO DE LIMPEZA DO RIO TAQUARI

Desde o ano de 2014 a Cooperativa Dália Alimentos é 
parceira do Mutirão de Limpeza do Rio Taquari, junto com 
a Emater-RS/Ascar, organizadora, prefeitura local,  Sicredi, 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Corpo de Bombeiros, 
RH Reciclagem e pescadores.

A 13ª edição do mutirão foi realizado no dia 14 de de-
zembro, quando foram recolhidos 820 quilos de resíduos 
por uma equipe de 70 voluntários, além de pescadores 
que utilizaram dez barcos para desenvolver a ação. Neste 

ano também foram recolhidos resíduos eletrônicos nas 
residências dos moradores de Roca Sales, totalizando 700 
quilos de eletrônicos que deixaram de ser descartados em 
locais inadequados e destinados a uma empresa espe-
cializada. Juntamente com as ações ambientais ocorreu 
a Cavalgada do Bem com recolhimento de alimentos não 
perecíveis destinados a famílias carentes.

A Dália Alimentos esteve representada na ação por fun-
cionários da Divisão Controle de Qualidade.

//////// LENHA

A lenha utilizada na caldeira, da espécie eucalipto, é pro-
veniente de reflorestamento de fornecedores devidamen-
te cadastrados nos órgãos ambientais. A Dália mantém 
um padrão para o tamanho das torras, como comprimento, 
diâmetro e umidade e todo o estoque de lenha utilizado é 
mantido na área de caldeira, sobre cavaletes, atendendo 
as normas de ergonomia, respeitando distância mínima de 
50 cm do solo e máximo de 1,70m de altura. Os cavaletes 
são transportados por operadores habilitados até a forna-
lha, com auxílio de empilhadeira.

A automação da caldeira permite um controle mais unifor-
me do processo de geração de vapor, com menor consumo 
de energia e combustível.

ESTOQUE DE LENHA E VISTA DA SAÍDA DA CHAMINÉ 
ATENDENDO OS PADRÕES DE EMISSÃO
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//////// REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA

//////// ÁREA DE LAZER E DESCANSO PARA OS FUNCIONÁRIOS 

Toda água utilizada na indústria é captada do rio Taquari, 
volume que passa por rigoroso tratamento na Estação de 
Tratamento de Afluentes, atendendo a todos os padrões de 
potabilidade exigidos para o uso nos processos industriais.

Devido à sua importância, é imprescindível que se evitem 
desperdícios e, por isso toda a água da chuva do telhado 
do frigorífico de suínos é coletada e enviada à ETA para tra-
tamento. O volume coletado em momentos de chuva forte 
permite que a captação do rio seja interrompida, mantendo 
o fluxo de abastecimento.

ETA: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AFLUENTES

ETAPAS DO TRATAMENTO DA ÁGUA PONTOS DE COLETA DA ÁGUA DA CHUVA

Durante os períodos de intervalo, antes e após a jornada 
de trabalho, na área externa do frigorífico de suínos há 
uma agradável área de lazer para ser usufruída pelos fun-
cionários, tanto no turno do dia, quanto no da noite, com 
mesas e churrasqueiras, utilizadas, inclusive para confra-
ternizações das equipes.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Capital Natural

//////// ÁREA PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE 
FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO DE TRABALHO

//////// BARREIRA VERDE E JARDINAGEM

No pátio da área industrial está uma das primeiras edi-
ficações do frigorífico de suínos, onde os funcionários 
usufruem do café da manhã antes de iniciarem a jornada 
de trabalho. O mesmo espaço é utilizado para o lanche das 
gestantes e para reuniões e capacitações dos funcioná-
rios. O ambiente é climatizado e dispõe de recursos visuais 
para apresentações.

Em toda a área do parque industrial há uma barreira verde 
para isolamento e atenuação do ruído.

Também há o plantio de árvores frutíferas e flores que 
embelezam toda a área industrial, mantendo a harmonia 
entre a natureza e a indústria.
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////////  NOVAS TECNOLOGIAS

////////  UNIDADE DE SAÚDE

A unidade do frigorífico de suínos buscou tecnologia es-
pecífica para fabricação do Hipoclorito de sódio utilizado 
para a desinfecção da água na ETA. Em parceria com 
empresa terceira foi instalado um gerador, que utiliza 
cloreto de sódio, água e energia elétrica para a fabricação 
do produto químico, utilizado também na higienização 
e desinfecção das instalações na indústria. O sistema é 
automatizado, em circuito fechado e a única manipulação 
do operador é com sal e água. 

Com a implantação deste sistema, além de ter a autono-
mia para a fabricação e atender a demanda necessária, di-
minuímos os riscos com possíveis acidentes com produto 
químicos. Também não há dependência de fornecedores e 
corresponsabilidade com o transporte.

E o mais importante é que todos os padrões de potabilida-
de de água são mantidos e atendidos.

A unidade de saúde conta com profissionais médicos, 
dentistas, uma técnica em enfermagem do trabalho e outra 
técnica em enfermagem. Todos os exames ocupacionais/
periódicos são realizados na própria empresa, na matriz 
e no Complexo Lácteo em Arroio do Meio, em instalações 
apropriadas para o atendimento. A Dália também mantém 
duas fonoaudiólogas para realização de exames comple-
mentares.

ETAPAS DO PROCESSO DE GERAÇÃO DO HIPOCLORITO DE SÓDIOGERADOR

////////  DIA DA CRIANÇA DÁLIA ////////  NATAL CRIANÇA DÁLIA

programa

O Programa Criança Dália é o projeto social mantido por 
um Fundo de Reserva, com o objetivo de desenvolver e 
apoiar projetos de atendimento direcionado ás crianças, 
nas questões educacionais, culturais, esportivas e de 
saúde. Um dos destaques do Programa é a parceria com 
o Instituto do Câncer Infantil (ICI), em cuja sede dispõe 

de uma sala personalizada, para atendimento às famílias, 
além de participar como patrocinadora máster da Corrida 
pela Vida. Além disso, mensalmente, a Dália Alimentos 
reverte ao ICI um percentual sobre a venda da linha de 
leite UHT.

Evento tradicional, anualmente realizado no mês de outu-
bro, na cidade de Encantado, cuja realização conta com o 
apoio voluntário de uma equipe de funcionários da Dália 
Alimentos.

Tradicionalmente realizado no mês de dezembro, para re-
ceber o Papai Noel, na cidade de Arroio do Meio, esta Festa 
também conta com o apoio voluntário de funcionários da 
Dália Alimentos e da equipe da Sulati, parceira comercial.
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Inauguração 
Complexo Avícola

“Esse arranjo produtivo me encantou e deu ainda mais 
energia em fazer o Brasil agro cada vez melhor. O Brasil é 
o país do presente e esse modelo é uma inspiração para 
todos nós. É uma grande realização da Cooperativa Dália, 
coroada com este investimento industrial que favorece 
também a ponta, que são os produtores rurais lá no 
campo”.  (Ministra Tereza Cristina)

Trezentos e dezessete. Este é o número concedido à Coo-
perativa Dália Alimentos pelo Serviço de Inspeção Federal 
(SIF) para que o Complexo Avícola passe a operar, após 
inaugurado, no dia 13 de dezembro de 2019. O anúncio 
do registro foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, que esteve presente no ato inaugural da planta 
industrial localizada em Palmas, Arroio do Meio, às mar-
gens da ERS-130.

O evento inaugural também contou com a pre-
sença do governador do RS, Eduardo Leite. 

“Vocês estão fazendo o Rio Grande que precisamos, ge-
rando renda, melhorando a qualidade de vida das pesso-
as no campo e na cidade, orgulhando a todos os gaúchos. 
São R$ 100 milhões aplicados na indústria e outros R$ 
100 milhões investidos no campo, gerando riqueza a 
todos. A Dália Alimentos é uma inspiração em cooperati-
vismo e empreendedorismo”. (Governador Eduardo Leite)

Presentes, também, os deputados federais Alceu Moreira 
e Heitor Schuch, senadores Luiz C. Heinze e Lasier Mar-
tins; deputados estaduais Edson Brum e Zilá Breitenbach; 
Presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, da ABPA, 
Francisco Turra, além dos prefeitos dos municípios parcei-
ros do projeto, entidades representativas do segmento e 
do cooperativismo, parceiros financeiros e comerciais, as-
sociados dos condomínios e da empresa ASA, gerentes e 
supervisores, num total de mil pessoas que comemoraram 
a realização do sonho dourado da Dália Alimentos.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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“A Cooperativa Dália Alimentos é um exemplo para o Rio 
Grande do Sul e para os demais estados do país. A Dália 
orgulha o cooperativismo e o agronegócio pelo arranjo 
produtivo adotado”. (Dep. Federal Alceu Moreira)

“É uma marca que respeita e que impõe respeito. Gente 
humilde, que trabalha e que olha para o futuro. Essa é a 
Cooperativa Dália Alimentos”. (Francisco Turra, Presidente 
ABPA)

 “Arranjos produtivos como esse são diferenciados e só 
desenvolvidos pelo sistema cooperativo”. (Márcio Lopes 
de Freitas, Presidente da OCB)

“A confiança está voltando ao Brasil e aqui nos deparamos 
com um investimento inovador, feito por brasileiro, por 
gaúchos, por uma cooperativa formada por produtores as-
sociados e por funcionários.” (Luiz Carlos Heinze, Senador 
Gaúcho).

 “Como cooperativa temos a responsabilidade de promo-
ver a inovação, porque é através dela que tornamos os 
pequenos produtores fortes e competitivos. E essa inova-
ção tem alicerces fundamentados, que são as parcerias. 
Assim, encontramos alternativas econômicas viáveis para 
as famílias, movimentando a economia e gerando renda. 
Nosso sonho, que formatamos para contemplar toda a 
cadeia produtiva, através de uma perspectiva diferencia-
da de produção em escala, se tornou realidade” (Gilberto 
Piccinini, Presidente do Conselho de Administração)

 “Hoje coroamos o resultado de um trabalho conjunto, que 
em sua primeira etapa resultará na criação de centenas 
de novos postos de trabalho e na melhoria da renda das 
muitas fam ílias que participarão do Programa Frango de 
Corte. Temos convicção na força da cooperação, porque 
sabemos que a confiança aumenta quando não se está 
sozinho. É em equipe que o trabalho tem um valor maior 
e as vitórias se tornam mais significativas. A esta deste-
mida equipe Dália, que se supera a cada desafio, os meus 
sinceros agradecimentos, por juntos termos concretizado 
mais um sonho”. (Carlos Alberto de F. Freitas, Presidente 
Executivo)
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Marcos de 2019

//////// DOAÇÃO DE SANGUE

Grupo de funcionários da Cooperativa Dália Alimentos organiza grupos para a doação de 

sangue a Hemovale . Funcionários da Dália Alimentos se reuniram em diversas oportunidades 

para doarem sangue ao Hemovale – Banco de Sangue de Lajeado.

//////// DÁLIA PRESENTE NOS 100 ANOS DA ANUGA

2019 marcou o centenário da Anuga, a maior feira mundial de alimentos e bebidas, realizada 

na cidade de Colonia, na Alemanha. Pelo sétimo ano consecutivo, a Dália Alimentos marcou 

presença no evento, que ocorre a cada dois anos.

//////// FEIRA SUPER NORTE  

A Dália Alimentos esteve presente na Convenção de Supermercados e Fornecedores da 

Região Norte, a Super Norte, em Belém, Pará, que contou com a presença do Governador do 

Estado, Sr. Helder Barbalho.

//////// DÁLIA CERTIFICADA POR CONTRIBUIR COM O MEIO AMBIENTE

Pelo segundo ano consecutivo, a Dália Alimentos recebeu o Certificado de Uso de Energia 

Renovável da empresa Mercatto Energia, de Caxias do Sul. A Dália Alimentos utiliza energia 

limpa, gerada a partir de fontes renováveis: solar, eólica, biomassas e de pequena central 

hidrelétrica. 

Com essa prática, a empresa contribui para o desenvolvimento de uma matriz energética 

sustentável, reduzindo a emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE). A cooperativa adquire 

energia elétrica do Mercado Livre, prática adotada desde o ano de 2013, o que trouxe uma 

redução considerável nos valores gastos com energia elétrica, melhorando significativamente 

a qualidade da energia, eliminando o horário de ponta e do uso de geradores e tornando-se 

uma atitude ambientalmente correta.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Marcos 2019

//////// PARCERIA DÁLIA e CASA DESTEMPERADOS

A Dália Alimentos é parceira da multiplataforma de conteúdo gastronômico Destemperados, 

que reúne pessoas comuns apreciadoras de comidas e bebidas e que divulgam suas impressões 

através de sites, aplicativos, cadernos em jornais ou guias. 

Criado em 2007 por Diogo Carvalho e Lela Zaniol, o Destemperados se uniu à Zero Hora em 

2014, levando a marca e a curadoria de gastronomia para o jornal, como também em eventos e 

em diversas plataformas. 

//////// VISITA DA MINISTRA TEREZA CRISTINA

A Ministra da Agricultura participou da inauguração do Complexo Avícola Frango de Corte e, 

na parte da manhã, visitou a Granja de Produção de Leite União do Vale, em Arroio do Meio, 

acompanhada pelo Deputado Federal Alceu Moreira

Ao meio dia, foi recepcionada, junto com o Governador do Estado Eduardo Leite, que também 

participou dos atos inaugurais, com um almoço no Espaço Dália de Gastronomia. 

////////// DÁLIA HOMENAGEADA PELA FEDERASUL 

A Cooperativa Dália Alimentos foi agraciada pela Federação de Entidades Empresariais do Rio 

Grande Sul (Federasul).  Durante a tradicional reunião almoço “Tá na Mesa”, o presidente do Con-

selho de Administração, Gilberto Antônio Piccinini recebeu da presidente da Federasul, Simone 

Leite, uma placa simbolizando a parceria durante o ano de 2019. “Obrigada por trilhar conosco o 

caminho do associativismo, que visa o progresso e o desenvolvimento do nosso Rio Grande”.

/////////////////////////////////////////////////
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Parque Dália

O espaço apresenta características únicas: 
originalmente a unidade de refino de óleo de 
soja da cooperativa, ostenta uma magnífica 
estrutura de tanques, canos e perfis metáli-
cos, numa base de 210 m2 com duas peças 
adicionais localizadas no terreno. 

Após receber a intervenção do artista plás-
tico sul-rio-grandense Victor Hugo Porto, 
assumiu a natureza de monumento escultu-
ral, tendo recebido pintura especial após a 
recuperação.  

//////// ESPAÇO DE 
ARTE E LAZER

//////// CAPELA 
SAGRADA FAMÍLIA

//////// DÁLIA ESPAÇO 
DE GASTRONOMIA

Em 2010 foi edificada a Capela Sagrada 
Família para congregar as necessidades espi-
rituais dos associados e funcionários. A ima-
gem da Sagrada Família, composta por José, 
Maria e o menino Jesus em uma carpintaria 
demonstra a união da família no trabalho. A 
obra leva a assinatura do artista encantaden-
se Daniel Portella.

O Dália Espaço de Gastronomia foi criado 
para realizar atividades que promovam a 
carne suína (e seus derivados) e o leite tanto 
enquanto alimentos saudáveis, quanto deli-
ciosos e de grande apelo gastronômico.

Parque Dália

//////// MEMORIAL COSUEL

//////// CENTRO DE CULTURA 
“OURO BRANCO”
O espaço é dedicado a realização de eventos 
culturais e educacionais relacionados à colo-
nização ítalo-alemã na região, às atividades 
primárias de suinocultura e produção de leite 
e ao cooperativismo. Disponibiliza instalações 
para eventos, salas de trabalho e biblioteca.

O espaço congrega resultados da pesquisa 
histórica, da investigação cultural e da comu-
nicação empresarial, visando despertar os 
sentimentos de orgulho sobre a trajetória da 
cooperativa, de preservação dos seus patri-
mônios tangíveis e intangíveis, de valorização 
das atividades empresariais e de zelo por sua 
perpetuação.

Os ambientes que complementam o Memo-
rial no Projeto Resgatar COSUEL trazem o 
potencial de proporcionar momentos de lazer, 
aprendizado cultural e prazer. O Memorial 
está instalado em um dos prédios da antiga 
e desativada fábrica de óleo de soja, locali-
zada no parque industrial de Encantado, em 
projeto arquitetônico de revitalização, que 
preservou a estrutura e a forma originais, 
agregando modernidade e arrojo por força 
dos materiais utilizados:

Visão e Desafio: representa o resgate da fundação da 
cooperativa, com homenagem ao idealizador João Batista 
Marchese e aos fundadores.

A construção do presente: apresenta a trajetória da coo-
perativa,  os fundamentos da Cosuel e a consolidação do 
modelo de cooperativismo.

Garimpeiros do Ouro Branco: representa uma homenagem 
à “dimensão humana” da cooperativa: 

Nossa gente, os empreendedores rurais. 

O Ouro Branco: representa os produtos e as marcas co-
mercializadas pela cooperativa.

O garimpo do Ouro Branco:  espaço voltado aos produto-
res associados: suinocultura e gado leiteiro, representados 
por granjas modelos de produção. 

//////// O MEMORIAL É COMPOSTO POR CINCO AMBIENTES, QUAIS SEJAM:

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nossa expectativa para o desempenho da economia em 
2020 caracteriza-se por aspectos que consideramos posi-
tivos, como a recuperação econômica iniciada no ano que 
passou e que deverá consolidar-se neste. Nossa opinião 
baseia-se nas importantes reformas que vem sendo reali-
zadas, as quais, associadas a outras que deverão ocorrer, 
como a administrativa e a tributária, deverão impulsionar o 
crescimento econômico de nosso país.

De fato, um novo estilo de gestão pública já se faz sentir e 
a expectativa de um melhor desempenho de nossa econo-
mia associa-se a essa realidade. 

2020 também deverá ser positivo em relação à comer-
cialização de carnes no mercado internacional, devido à 
necessidade de importação da China, o que deverá manter 
os preços em patamares rentáveis e, consequentemente, 
também o mercado interno deverá se apresentar atrativo.

Em relação ao mercado de lácteos, a expectativa é de 
aumento do consumo, como resultado da retomada do 
crescimento econômico e da possibilidade do aumento das 
exportações de leite em pó e derivados para o continente 
asiático, o que possibilita um melhor desempenho para a 
cadeia produtiva neste ano.

Em 2020 iniciaremos o abate de frangos no complexo 
avícola recém-inaugurado, possibilitando-nos ofertar cor-
tes tanto para o mercado interno quanto externo, além de 
oportunizar que essa cadeia participe do rateio dos custos 
fixos internos da cooperativa e, com isso, melhore a renta-
bilidade geral da empresa. Em relação ao programa frango 
de corte, é preciso registrar que se trata de um programa 
inovador, com reduzidos custos de logística, uma vez que 
a produção que abastecerá o frigorífico, estruturado em 
tecnologia de ponta, será oriunda exclusivamente de nove 
modernas granjas de produção. 

O ano também será identificado por ações que evidencia-
rão a Nova Dália, que resultou da reestruturação dos qua-
dros social e funcional, bem como das cadeias produtivas 
constantes do Planejamento Estratégico, estruturado para 
a década 2020-2030.

Essas ações ponderam a valorização do dólar em relação 
ao real, a médio e longo prazos, como benéficas à exporta-
ção, porém inquietantes em relação ao custo de importação 
da genética animal e vegetal, dos insumos como vacinas, 
medicamentos, máquinas e equipamentos, itens neces-
sários para o desenvolvimento das cadeias produtivas de 
suínos e aves.

Assim, é preciso que os preços de venda das carnes 
encontrem um espaço de crescimento para atender a 
demanda do aumento do preço dos custos resultante da 
variação cambial. De par com isso, esperamos que as tão 
necessárias reformas política, administrativa e tributária 
efetivamente ocorram, para oportunizar ao nosso país as 
condições de competitividade necessárias à participação 
em um mercado globalizado e exigente. O setor público 
precisa encolher para que o setor produtivo opere com me-
nor carga tributária, para aumentar a geração de empregos 
e, com isso, impulsionar crescimento econômico.

Estamos otimistas com essa possibilidade e aguardando 
o início de um novo tempo, para inserirmos a Nova Dália 
nesse contexto.

//////// As metas que conduzem a Dália para 2020, são:

a) Receber a produção de 680.400 Suínos do quadro social;
b) Receber 229.652.881 litros de leite;
c) Produzir 315.846 toneladas  de rações;
d) Produzir 61.456,22 toneladas de cortes de carnes                                                     
congeladas, resfriadas e salgadas;
e) Produzir 36.055,52 toneladas de produtos elaborados;
f) Produzir 158.458.000 litros de leite longa vida;
g) Produzir 3.976.775 kg de creme de leite “in natura”;
h) Produzir 7.822.414 kg de leite em pó;
i) Atingir uma receita operacional bruta de R$    
1.464.196.426,02;
j) atingir uma margem de contribuição líquida de R$ 
83.584.045,82
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