


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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CONSELHEIROS 2020
ASSEMBLEIA GERAL DOS ASSOCIADOS

Conselho de Administração

Conselho Fiscal 

Assessorias

Secretaria

DIVISÕES DE NEGÓCIOS:
Produtos Suínos 

Produção Agropecuária
Produtos Lácteos 
Frango de Corte 

Varejo

Encarregados                                            
1 Controller 8 Gerentes

63 Supervisores              126 Encarregados                                            
Auxiliares  2. 405

TOTAL:    2.703 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

2.952 Associados

8 REGIÕES

Presidente 
Executivo 

DIVISÕES DE APOIO:

Controladoria

Comercial Carnes e Derivados

Comercial Lácteos

Controle da Qualidade 

Núcleo  
Estratégico da 
Governança

Presidente
Conselho de Administração
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Sempre, ao final do ano, disse-
mos que foi um tempo difícil, 
povoado por crises e que ven-
cemos muitos desafios. Porém, 
é inegável que 2020 foi um ano 
completamente diferente de to-
dos os que deixamos para trás.

Enfrentamos um ano atípico, que 
iniciou com estiagem no sul do país e 
muito forte em nossa região, seguida 
por uma pandemia que se espa-
lhou pelo mundo, trazendo reflexos 
econômicos e sociais de toda ordem; 
e, no início do segundo semestre, 
fomos atingidos pela  maior enchente 
dos últimos anos, com a água aden-
trando casas e empresas, a ponto de 
nos exigir a parada das operações do 
frigorífico de suínos, invadido pelas 
águas. Esse cenário, por mais adverso 
que possa parecer, também trouxe 
oportunidades peculiares para o seg-
mento alimentício.

Inicialmente, o continente chinês foi 
acometido por problemas sanitários 
originários da peste suína, o que nos 
oportunizou a participação em merca-
dos internacionais, com alta demanda 
para a carne suína, com preços históri-
cos e muito atrativos.

A pandemia causada pelo Coro-
navírus, que no primeiro momento 
parecia uma grande ameaça, trouxe 
consigo a necessidade de isolamento 
social, mudando hábitos das famílias 
brasileiras, inclusive os alimentares e, 

ao permanecerem em casa, passaram 
a consumir mais proteínas, como carne 
e leite.

Junto com isso, ocorreu um aumento 
considerável no preço das commodi-
ties, especialmente milho e soja, o que 
causou aumento nos custos de produ-
ção, como também da proteína animal 
e permitiu manter economicamente 
viável a atividade. 

Esses fatores, juntos, asseguraram 
às nossas famílias associadas garantia 
de rentabilidade como produtoras, 
uma vez que a cadeia produtiva suínos 
e leite oportunizou boa remuneração. 
Assim, mantidos todos os cuidados 
necessários para o controle da pande-
mia, os produtores mantiveram suas 
atividades, com boa gestão e cuidados 
no manejo de suas criações, obtendo, 
com isso, a remuneração adequada 
para suas atividades.

Diante disso, a Dalia Alimentos 
encerrou o ano com sobras expres-
sivas, o que também permite, além 
de ter remunerado adequadamente a 
produção dos associados, chegar ao 
final do ano, após destinações legais 
estatutárias, e apresentar à assem-
bleia resultados que serão disponibi-
lizados aos associados, seja na forma 
de aumento de capital ou de retorno 
financeiro sobre a produção entregue.

Então, 2020 encerrou como um ano 
positivo para a Dália e seus associa-

dos, porém, o aumento das com-
modities continua forte no mercado 
internacional, mas o preço da proteína 
animal está em queda tanto no merca-
do interno quanto externo, o que nos 
leva a pensar que o desempenho eco-
nômico de 2021 não repetirá o atual. 
A pandemia continua, como também 
os custos de produção elevados, o que 
exigirá uma atenção especial à gestão 
das propriedades e da cooperativa, 
no que diz respeito à produtividade, à 
escala de produção e ao controle dos 
custos de produção.

Diante deste cenário, uma vez mais 
ratifica-se a importância da empresa 
cooperativa, que busca incessante-
mente o crescimento profissional dos 
associados, de seus funcionários, 
para buscarem o que está previsto em 
nossa missão, que é a promoção do 
desenvolvimento de ambos.

Gilberto Antônio Piccinini
Presidente Conselho de Administração

Certamente, 2020 ficará na 
história como o ano em que a 
humanidade enfrentou a quarta 
pandemia, o que, aparentemen-
te, ocorre a cada cem anos. 

Completamente atípico, o ano 
encontrou uma nova realidade que 
causou mudanças radicais no sistema 
de vida, de relacionamento e de ne-
gócios entre as pessoas. Deixamos de 
ser um ser social, com relacionamento 
presencial, e passamos a condição 
virtual, com comunicação à distância.  
Na verdade, foi um salto para o futuro, 
sem preparação, enfrentando uma 
doença desconhecida, que trouxe es-
tresse, sofrimento, perdas humanas e 
ainda não sabemos quando a situação 
atingirá um ponto de controle.

Também foi atípico para nosso 
segmento de negócios em termos de 
rentabilidade, muito positiva, o que 
ocorreu devido a um único fato: o re-
gistro da peste suína africana na Asia, 
em alguns países da Europa e, claro, 
com destaque para a China, onde 
iniciou. E, como o país produz 50% 
dos suínos do mundo, perdeu 50% do 
rebanho e, portanto, o mundo comer-
cial perdeu 25% do rebanho suíno em 
função da China.

Com a peste que dizimou boa parte 
dos rebanhos, foi natural o aumento 
da demanda por carne suína e, todos 
os países, dentre eles o Brasil, com 
disponibilidade para exportação, viram 

suas vendas aumentarem expressiva-
mente, com excelentes preços e, por 
isso, a rentabilidade foi alta.

Contudo, a exceção foi a carne de 
frango, que cresceu em nível mundial 
em índices superiores à demanda e, 
portanto, não obteve o mesmo suces-
so das outras carnes, apresentando 
dificuldades de viabilização para a 
atividade, em face à perda de preço.

No mercado interno, a situação 
foi mais difícil, e, se a agroindústria 
brasileira de carnes obteve êxito em 
face às exportações, no mercado 
interno o resultado certamente não 
seria o mesmo, considerando o baixo 
consumo interno existente. Ao nosso 
favor, também a valorização do dólar, 
que nos permitiu exportar grandes 
volumes, com excelentes preços.

No caso dos lácteos, houve uma 
certa normalidade, com dificuldades, 
resultado da queda de consumo para 
o leite fluido, fato que se mantém 
inalterado; os queijos, no período de 
isolamento, apresentaram aumento de 
consumo, em decorrência da adoção 
de novos hábitos alimentares por 
parte da população brasileira. O leite 
em pó também teve aumento no con-
sumo, porém, no segundo semestre 
de 2020, iniciou-se a importação do 
Mercosul, resultando em queda gene-
ralizada de preço, por consequência da 
lucratividade dos lácteos brasileiros.

Contudo, 2020 foi, certamente, um 
ano excepcional para a agroindústria 
de carnes, especialmente a suína, com 
o segmento apresentando um desem-
penho significativamente positivo.

Porém, no último trimestre do ano 
iniciou-se o aumento dos custos de 
produção em constante crescimento, 
desde combustível, material de cons-
trução civil, embalagens, fretes, enfim, 
em níveis acentuados. E, no caso dos 
grãos, o aumento superou 100%, 
sinalizando o início da redução da 
rentabilidade da produção de carnes e 
derivados.

Esses cenários, por vezes contradi-
tórios e em outras, dotados de lógica, 
nos permitiram encerrar o exercício 
de 2020 com resultado efetivo muito 
positivo, em todos os segmentos de 
negócios.

Carlos Alberto de F. Freitas
Presidente Executivo
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UNIDADES DE NEGÓCIOS

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
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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



QUADRO SOCIAL ÁREA DE ATUAÇÃO

O quadro social foi reestruturado e, 

em 2020, um novo grupo de delegados 

iniciou o trabalho de aproximação 

com o quadro social.

Com áreas de atuação específicas, 
regidas principalmente pela proximi-
dade, os delegados eleitos, após par-
ticiparem de capacitações sobre lide-

rança e, com foco no uso do aplicativo 
eprodutor Dalia, passaram a fomentar 
seu uso junto aos associados.

Em 2020 foi realizado um trabalho 
de redimensionamento das regiões, 
com aplicação prevista para o primeiro 
trimestre de 2021.

A Dália Alimentos, de forma contí-
nua, busca a educação e a qualificação 
de seu quadro social, com o objetivo 
de torná-lo atuante, empreendedor e 
focado em resultados para as ativida-
des desenvolvidas, visando à melhoria 
de sua qualidade de vida.
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201820172016

4.301 4.277 4.139

3.002 2.952

20202019

Evolução do número de associados

Indicadores do Quadro Social

Eventos realizados com associados (Horas de Educação e Treinamento)

2016 2017 2018 2019 2020
Associados no início do perído 4.340 4.301 4.277 4.139 3.002
Associados admitidos no período 246 187 135 139 126
Associados demitidos no período 285 211 273 1276 176
Associados no fim do período 4.301 4.277 4.139 3.002 2.952

19,21

2016

20,66

2017

19,96

2018

24,00

2019

22,16

2020

CAPITAL HUMANO
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Evolução do número de funcionários

2020

2.703

2019

2.1992.198

20182017

2.2272.206

2016

Horas de educação e treinamento de funcionários

121,35

20172016

111,11

2018

124,28
118,23

2019

74,41

2020

GRUPOS DE CONTROLE
DE QUALIDADE CONTINUAM 
GERANDO ECONOMIA

Devido à pandemia, em 2020, não foi 
possível realizar o tradicional Se-
minário dos Grupos de Controle de 
Qualidade (GCQs). Mas a avaliação dos 
trabalhos selecionados internamente 
ocorreu no dia 18 de novembro e os 
Gerentes elegeram os três primei-
ros colocados entre os 17 trabalhos 

inscritos.

O primeiro colocado foi o GCQ 
Suinocultura, da Divisão Produção 
Agropecuária (DPA), identificou e 
resolveu o problema de desperdício de 
rações pelos comedouros de mode-
lo circular, elevando as bordas dos 

comedouros com a instalação de uma 
argola de metal;  o segundo lugar ficou 
com o GCQ Manutenção Frigorífico, 
da Divisão Produtos Suínos (DPS) que 
também trabalhou o desperdício, mas 
de água potável utilizada no sistema 
de arrefecimento de alguns equipa-
mentos do frigorífico de suínos e criou 
um sistema de coleta dessa água para 
reuso na Estação de Tratamento de 
Água, gerando o reaproveitamento 
anual correspondente a 2,5 dias de 
captação de água; e, o terceiro lugar 
foi conquistado pelo GCQ Indústria 
UHT, da Divisão Produtos Lácteos 
(DPL) que atuou na perda do leite no 

processo de enchimento de tubo do 
tanque asséptico de armazenagem de 
leite, criando um fluxo para destinação 
desse leite a um tanque já existente, 
resultado em seu aproveitamento para 
subprodutos, evitando sua destinação 
à Estação de Tratamento de Efluentes.

Este é o resultado do compro-
metimento dos funcionários para o 
melhoramento do trabalho em cada 
setor, além de se revelar uma exce-
lente oportunidade de participação e 
integração.

GRUPOS DE CONTROLE

DE QUALIDADE
1º colocado Divisão Produção Agropecuária (DPA)

2º colocado Divisão Produtos Suínos (DPS) 3º colocado Divisão Produtos Lacteos (DPL)

1716



PRODUÇÃO QUADRO SOCIAL

Recebimento de suínos (Cabeças)

2016 2018

637.519 

596.301 

685.138 

20202019

636.691 649.096 

2017

Matrizes Comerciais no campo (Cabeças)

2016 2018

20.180 
21.286 21.106 

2020

22.253 

2019

21.445 

2017

19
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Número de produtores integrados (Creches e Terminação)

2018

487 

416

20202019

422423 

2017

459 

2016

Recebimento de leite (Mil Litros)

2016 2017 2018 2019 2020

186.549184.253

200.404
208.794

221.625

Produtores de leite

2016 2017 2018 2019 2020

2.161 
2.094 

1.893 

1.651 
1.522 
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INDUSTRIALIZAÇÃO

2016 2017 2018 2019 2020

55.581

49.063

58.386
56.401

61.442

Produtos suínos carnes (t)

Produtos suínos industrializados (Mil t)

2016 2017 2018 2019 2020

32,38 31,42 
33,71 34,28 

25,15 

23



Relatório de Atividade 2020

Rações por segmento (t)

2016 2017 2018 2019 2020

245.853 248.231 
232.810 

243.930 

299.337 
Indústria de Rações (t) Produção de Leite UHT (Mil L)

Volúme de leite industrializado (Mil L)

2016 2017 2018 2019 2020

190.126 188.400 

163.847 

135.209 

113.600 

2016 2017 2018 2019 2020

251.194 
255.507 

239.258 

219.256 217.156 

2524
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Produção de creme de leite (Mil kg)

Produção de leite em pó (Mil kg)

2016 2017 2018 2019 2020

4.715

4.445 4.343
4.135

4.773

2016 2017 2018 2019 2020

7.095 7.071 7.725 

9.521 

12.300 

NOSSO MERCADO

• 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.
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Exportações realizadas (em Mil US$)

Exportações 2020 (em Mil US$)

EXPORTAÇÕES
VAREJO

28



Relatório de Atividade 2020

SUPERMERCADOS
Vendas supermercado (Mil R$)

2016 2017 2018 2019 2020

39.955
36.520

39.372
42.179

48.910

CASAS AGROPECUÁRIAS
Venda casas agropecuárias (Mil R$)

CAPITAL SOCIAL

30



RESPONSABILIDADE 
PELO PRODUTO
Para aperfeiçoar os processos produ-
tivos, buscando adaptação inerente 
ao mercado globalizado, a Cooperati-
va Dália Alimentos Ltda alia-se ao que 
há de mais eficiente no conceito de 
inocuidade e segurança do alimento, 
incorporando ao setor de produção as 
ferramentas de controle capazes de 
traduzir em confiabilidade tudo aquilo 
que produz. 

Esta continuou sendo a forma 
de trabalho da Dália Alimentos em 
2020. Todas as unidades industriais 
seguem um rigoroso plano analítico 
de amostragem das matérias-primas 
no recebimento, do produto durante 
a produção, como também em sua 
liberação para o mercado.

Em paralelo às análises laborato-
riais, a auditoria da qualidade segue 

fazendo inspeções in loco em todos 
os setores para verificar o trabalho em 
cumprimento aos padrões estabele-
cidos. Os monitoramentos e verifica-
ções são relacionados à manutenção 
(incluindo iluminação, ventilação, 
águas residuais, calibração); qualidade 
da água de abastecimento; controle 
integrado de pragas; higiene industrial 
e operacional; higiene, hábitos higiê-
nicos dos funcionários; procedimentos 
sanitários operacionais; controle de 
matéria-prima, ingredientes e material 
de embalagem; controle de tempera-
turas; programa de análise de perigos 
e pontos críticos de controle-APPCC; 
controle de formulações de produtos e 
combate à fraude; rastreabilidade e re-
colhimento. O monitoramento desses 
fatores que podem afetar a qualidade 
higiênico-sanitária dos produtos fabri-
cados na planta industrial. 

MELHORIAS NO TRANSPORTE DE LEITE

COMUNICAÇÃO 
COM O CLIENTE

Foram introduzidas melhorias no 
transporte do leite das propriedades 
dos associados até a Cooperativa e 
todos os caminhões possuem man-
gueiras produzidas com material mais 
resistentes e enroladores para que não 
fiquem expostas a intempéries, para 
garantir melhor qualidade do leite no 
processo de transferência do produtor 
até a indústria. 

Esse novo sistema de coleta 
obedece aos padrões específicos, 
como o registro das condições do 
leite nos tablets dos transportadores, 
informações que são repassadas ao 
sistema de controle do leite e, com 
isso,  garantimos a rastreabilidade do 
nosso produto desde o início da cadeia 
produtiva.

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. 

O prazo médio para a solução do pro-
blema junto ao cliente no ano de 2020 
foi de 3,50 dias. No ano de 2020 houve 
uma redução de 30% nas reclamações 
de cliente de produtos lácteos, índice 
considerado excelente.
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LABORATÓRIOS DE 
CONTROLE DE QUALIDADE

LABORATÓRIO DÁLIA MATRIZ ATINGE 
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO MÁXIMA

Cada unidade industrial possui 
laboratório com profissionais multidis-
ciplinares, biólogos, químicos, técnicos 
em química, biomédicos, entre outros, 
para avaliar a qualidade das maté-
rias-primas recebidas, da água de 

abastecimento, das embalagens, dos 
produtos em processo de fabricação, 
dos produtos finais, dos resíduos gera-
dos, através de análises físico-quími-
cas, microbiológicas e bromatológicas.

Pela terceira vez consecutiva o Laboratório de Bromato-
logia da Cooperativa Dália Alimentos, localizado na sede 
da empresa, em Encantado, participou de um Ensaio de 
Proficiência para Laboratórios de Nutrição Animal (EPLNA) 
conduzido pela EMBRAPA e pelo Laboratório CBO de São 
Paulo.

Os ensaios ocorreram durante o ano de 2020 quando foi 
avaliado o desempenho de laboratórios através de emissão 
de relatórios estatísticos. As amostras analisadas foram: 
milho, farelo de soja e farinha de carne e de ossos. 

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 
da avaliação e apenas os laboratórios que obtiveram índice 
de desempenho igual ou acima de 75% apresentaram 
desempenho considerado proficiente, sendo que a Dália 
Alimentos atingiu 100% em todas as análises realizadas.

DIVISÃO FRANGO DE CORTE

DÁLIA PODE EXPORTAR CARNE DE FRANGO A 
PAÍSES DE ORIGEM MUÇULMANA

No ano de 2020 iniciou mais uma Unidade Industrial da 
Dália Alimentos, a Divisão Frango de Corte, e assim como 
nas demais unidades, foi necessário estruturar e implantar 
os Programas de Autocontrole e a equipe da qualidade. 

Foram implantados os programas de Boas Práticas de 
Fabricação, Procedimentos Padrão de Higiene Operacional – 
PPHO e o Programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos 
de Controle – APPCC.

O frigorífico de frango da Cooperativa Dália Alimentos, 
localizado em Palmas, cidade de Arroio do Meio, está apto 
ao abate e à exportação para países de origem muçulmana. 
O Certificado Halal foi emitido no dia 10 de agosto pela 
empresa CDIAL HALAL, filial do Grupo CDIAL, referência 
global em Certificação Halal. A partir de agora, um Certifi-
cado Halal será emitido para cada lote produzido apenas se 
forem cumpridas as normas previamente estabelecidas pela 
empresa. O documento é aplicado à categoria C, produtos 
Chicken Meet, e foi assinado pelo vice-presidente da empre-
sa CDIAL HALAL, Ali Ahmad Saifi.
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AÇÕES E PROGRAMAS SOCIAIS

Amigos da Dália juntam 
R$ 118 mil e móveis e 
eletrodomésticos são 
adquiridos e doados a 
130 famílias

DÁLIA ORGANIZA DOAÇÕES A FAMÍLIAS 
DESABRIGADAS

Valor foi arrecadado após enchente 
de julho e aplicado na aquisição de 
mobília a funcionários atingidos. 

Também foi organizada uma campa-
nha para arrecadalçao de roupas, cal-
çados, brinquedos e outros, os quais 
foram distribuídos para as famílias de 
funcionários atingidas pelas cheias.

Comida quentinha e saborosa 
preparada no refeitório da Cooperativa 
Dália Alimentos foi servida às famílias 
atingidas pela enchente que deixou 
centenas de desabrigados, no mês de 
junho, mesmo que a cooperativa tam-
bém tenha sido vítima da enxurrada, 
causando danos à unidade frigorífica.

programa 

A Magia do Natal Criança 
Dália vai até o campo
Filhos de associados receberam pre-

sentes do Papai Noel Dália, que neste 
ano não pode estar presente fisicamen-
te, mas encarregou representantes da 
cooperativa para a tarefa de entregar 
1,6 mil kits personalizados programa 

Criança Dália. As ações do Programa Criança Dália, devido à 
pandemia da Covid-19, foram suspensas temporaria-
mente. Mas para não deixar o programa sem ativida-
des, no mês de outubro a Dália Alimentos, por meio 

do Programa, realizou a entrega de kits contendo 
uma máscara personalizada do Criança Dália, além de 

chocolates, balas e pirulitos a todos os funcionários 
que possuem filhos até 12 anos. Foram distribuídos 
cerca de 800 kits, entregues em todas as unidades 

da Dália Alimentos, em Encantado e Arroio do Meio, 
além das filiais.

Criança Dália entrega 
máscara e guloseimas 

a crianças

Dália doa material escolar e 
lanche a crianças de escola 

em Encantado

Dos 186 estudantes da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Érico Veríssimo de Encan-

tado, 125 tiveram suas casas atingidas pela 
enchente ocorrida no dia 9 de julho. A Coope-
rativa Dália Alimentos, por meio do Programa 
Criança Dália, doou à escola material escolar, 

cucas, bolos, pães e salsichas para serem 
repassados aos alunos.

Programa Criança 
Dália doa cobertores 

à AACE
o Programa Criança Dália 

auxiliou as crianças abrigadas na 
Associação Abrigo Comarca de 

Encantado (AACE).
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CAPITAL NATURAL

DÁLIA ALIMENTOS (2020)
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. 

O esgotamento de alguns recursos naturais pode ser um 
grande problema e por isso, a sua conservação é de subs-
tancial importância para garantir a sobrevivência das futuras 
gerações.

Na Dália Alimentos há monitoramentos ambientais diários 
que permitem a compreensão e a rápida tomada de deci-
sões. A gestão ambiental permite reduzir custos e promover 
a  conscientização para evitar o desperdício e contribuir para 
a redução do impacto ambiental.

Resíduos sólidos: 
A geração de resíduos sólidos industriais é 
vista pela Dália Alimentos como fonte de 
renda. O trabalho de conscientização dos 
funcionários, evitando desperdícios de ma-
térias-primas, água e energia tem levado à 
redução de custos e de gastos adicionais 
de disposição final de materiais considera-
dos não recicláveis.

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

Auditorias Ambientais: 
Periodicamente, são realizadas auditorias 
ambientais nas indústrias, e todos os itens 
das licenças de operação são avaliados por 
profissionais capacitados e homologados 
pelo órgão ambiental do Estado, FEPAM. 
Habitualmente, atingimos bons conceitos 
e elogios pelos auditores terceirizados, 
demostrando a seriedade com que é rea-
lizado o trabalho na empresa, bem como 
a organização documental que facilita a 
visualização das evidências executadas.
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Água de reuso: 
Algumas unidades industriais da Dália 
Alimentos praticam o reuso de água em 
locais em que não é exigido o uso de água 
potável, como a lavagem de veículos e de 
pisos, irrigação de jardins, etc. A água de 
reuso é um efluente tratado, resultante de 
um processo de purificação e tratamento 
e atende aos parâmetros de qualidade 
exigidos pela legislação brasileira e pode 
ser usada para fins menos nobres.

Emissões atmosféricas: 
Diariamente, analisa-se em escala colori-
métrica as emissões geradas nas caldeiras 
industriais (fumaça). Além disso, a em-
presa possui cadastro de consumidor de 
lenha atualizado, a qual  provém de fonte 
renovável e com fornecedores também 
cadastrados na SEMA, como produtores 
de lenha.

Análises de solos: 
com frequência semestral, a empresa cole-
ta e analisa as áreas onde foram aplicados 
os lodos das estações de tratamento de 
efluentes. Com esse monitoramento, são 
realizados os cálculos para estrutura o 
cronograma de aplicações para o próximo 
período, garantindo eficiência e evitando 
saturações de componentes no solo.

Licenciamento ambiental: 
Todos os empreendimentos da Dália 
Alimentos operam com licenciamento 
ambiental atualizado, cumprindo-se a 
legislação vigente. 

Embelezamento das áreas externas: 
Com o intuito de preservar a natureza e 
priorizar o bem-estar das pessoas que 
todos os dias circulam pelas indústrias, 
mantemos um ambiente 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 espé-
cies arbóreas, com o objetivo de restituir a 
proteção de mananciais ou de compensa-
ção ambiental.

A água é um bem precioso que temos à 
disposição para diversos fins. Embora 
seja um recurso renovável, é também 
limitado, uma vez que a disponibilidade 
de água doce no mundo é muito peque-
na. Esta é a preocupação e a justifica-
tiva para a sua preservação.

No Complexo Lácteos da Dália 
Alimentos em Palmas, cidade de Arroio 
do Meio, todo caminhão que transpor-
ta leite deve passar pelo sistema de 
lavagem externa, que ocorre na própria 
unidade. Devido à alta demanda, um 
grande volume de água é utilizado no 
processo e como a água não precisa 
ser potável, a cooperativa adotou o 
sistema de reutilização de água da 
Estação de Tratamento de Efluentes 
(ETE).

Depois de tratada, a água é bombe-
ada até a rampa de lavagem dos cami-
nhões. Diariamente, são higienizados 
cerca de 50 caminhões, utilizando uma 
média de 411 metros cúbicos ao mês 
de água reutilizada. Anualmente, a Dá-
lia reutiliza em torno de 5.000 metros 
cúbicos de água no processo. Após a 
lavagem dos caminhões, a água retorna 
para a Estação de Tratamento para ser 
novamente tratada e devolvida ao meio 
ambiente, sem qualquer impureza.

Com esta ação, além da questão 
econômica, bastante significativa, a 
Dália Alimentos contribui com o meio 
ambiente, captando volume menor de 
água do Rio Taquari, ou seja, menos 
recurso hídrico utilizado. A Dália está 
sempre buscando formas adequadas 
de destinar e reaproveitar seus efluen-
tes de forma correta visando sempre 
ao cuidado e à preservação do meio 

ambiente.

DÁLIA AMBIENTALMENTE CORRETA: 
REUSO DE ÁGUA DE EFLUENTE

Pela terceira vez consecutiva, Dália recebe Certificado 
de Uso de Energia Limpa e Renovável

A Dália Alimentos recebeu, pelo 
terceiro ano consecutivo, o Certificado 
de Uso de Energia Limpa e Renovável 
da Empresa Mercatto Energia, especia-
lizada na comercialização e gestão de 
energia. A certificação visa reconhecer 
empresas que utilizam em suas ativi-
dades energia limpa gerada a partir de 
fontes renováveis.

Por meio dessa prática, a Dália 
Alimentos contribui para o desenvolvi-
mento de uma matriz energética mais 
sustentável, reduzindo a emissão de 
Gases do Efeito Estufa (GEE). 

No período de janeiro a dezembro de 
2019, as emissões desses gases foram 
reduzidas em 2.966,67 toneladas de 
Gás Carbônico (CO2) 

O trabalho entre Dália e Mercatto 
Energia teve início em 2013 e até o 
ano passado calcula-se a redução de 
20.757,94 toneladas de CO2. Estudos 
revelam que para cada tonelada de 
emissão de gás carbônico é necessário 
o plantio de sete árvores para que o 
planeta não sofra com os danos causa-
dos por essa emissão.

A Dália Alimentos trabalha em con-
formidade com as normas ambientais 
e está sempre buscando alternativas 
para reduzir os impactos ao meio am-
biente. Além do trabalho desenvolvido 
com a energia, destaca-se também o 
gerenciamento dos resíduos sólidos 
gerados, as capacitações ambientais 
direcionadas aos funcionários com 
vistas às corretas práticas ambientais, 
o tratamento de efluentes industriais 
adequados e modernos e, por fim, os 
investimentos para a reutilização e 
redução do consumo de água.
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INFORMAÇÕES AMBIENTAIS VIA CELULAR
Através do envio do SMS o associado 

participante dos programas de suínos é 
informado sobre o período em que deverá 
renovar a licença ambiental. A mensagem 
é enviada 150 dias antes da licença ven-
cer e, depois, mensalmente, até a licença 
estar regularizada. 

Nessa mesma linha, através do aplicati-
vo “eProdutor Dália” é possível verificar a 
qualidade da água fornecida aos animais. 
Após a coleta da amostra, em média 3 
dias, as informações estarão disponíveis 
no aplicativo. Dessa forma é possível 
saber a existência ou a inexistência de inú-
meras bactérias bem como das condições 
físico-químicas (alcalinidade, cloretos, 
turbidez, pH) dentre outros quesitos que 
podem ser apontados na água destinada 
ao consumo dos animais. Assim, se neces-
sário, o associado pode tomar medidas de 
melhoria desse elemento indispensável 
para a produção.

LOGÍSTICA REVERSA
Conforme a Lei Federal 2.305/2010, 

que instituiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), a logísti-
ca reversa é caracterizada por um 
conjunto de ações, procedimentos e 
meios destinados a viabilizar a coleta 
e a restituição dos resíduos sólidos ao 
setor empresarial, para reaproveita-
mento em seu ciclo, em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada.

De fato, a logística reversa é realiza-
da por meio de sistemas que promo-
vem a coleta, o reuso, a reciclagem, 
o tratamento e a disposição final dos 
resíduos gerados após o consumo de 
diversos produtos, seja o próprio já 
sem uso ou as embalagens descar-
tadas, sem o que não é possível fazer 
uma gestão eficaz de resíduos para a 
grande maioria dos produtos. E, neste 
caso, haveria reflexos negativos para 
nosso planeta, que não tem recursos 
infinitos ou espaço para a quantidade 

de  resíduos gerados e, obviamente, 
refletiria na saúde e na qualidade de 
vida humana.

Na Dália Alimentos, todos os 
resíduos gerados são estudados para 
serem destinados o mais corretamente 
possível. Sendo assim, cumprem-se 
as normas e garantem-se atitudes 
conscientes, valorizando o trabalho de 
reciclagem e minimizando acúmulos 
de materiais que possam poluir o meio 
ambiente.

PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS

COVID–19 x GERAÇÃO DE RESÍDUOS

Durante o período indicado para plantio 
(maio a agosto) do ano de 2020 a Dália 
Alimentos realizou o plantio de mudas de 
árvores nativas. O plantio dessas mudas 
está distribuído nas unidades industriais e 
granjas da Cooperativa. O principal obje-
tivo é a manutenção e melhoria ambiental 
além de atender exigências do Licencia-
mento Ambiental.

O plantio dessas mudas demanda pla-
nejamento inicial, levantamento da área e 
limpeza, bem como um acompanhamento 
de pelo menos 4 anos. A metodologia de 
implantação compreende o levantamento 
da ocorrência das espécies formadoras 
das florestas nativas da área e da região, 
bem como das características do terreno e 
da espécie a ser plantada, 

As áreas onde ocorre o plantio são 
protegidas contra o acesso de animais e 
circulação de pessoas.

Com os protocolos implantados 
para controle e prevenção do Covid 
-19 houve um aumento na geração de 
resíduos, tanto recicláveis como não 
recicláveis.

Um dos resíduos gerados é a emba-
lagem de papel descartável, utilizada 
para colocar a máscara na hora da 
refeição e também para uso no trajeto 
de casa/trabalho. Na DPS são mais 
de 2.000 embalagens por dia que são 
descartadas, recicladas e vendidas à 
empresa do ramo.

Outro resíduo reciclável é o plástico 
da embalagem da máscara tipo PFF2, 
utilizada nos postos de trabalho em 
que não for possível o distanciamento 
mínimo de 1,80m. Esta máscara é 

substituída pelo menos 3 vezes por 
semana ou sempre que estiver molha-
da ou suja. Em torno de 100 unidades 
são substituídas todos os dias.  Este 
plástico também é vendido para em-
presa recicladora.

Em contrapartida temos um grande 
volume de resíduo não reciclável, que 
são as máscaras PFF2 e as máscaras 
de pano. As máscaras de pano devem 
ser descartadas na sua totalidade a 
cada 30 ciclos de lavagem para serem 
substituídas por novo lote, com a de-
vida rastreabilidade.  Portanto, só na 
DPS próximo à 10.000 unidades vão 
para aterro sanitário a cada 40 dias, 
com custos para esta disposição final. 
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AÇÕES CONTRA COVID-19
Dália investe cerca de R$ 3 milhões 
em ações da Covid-19
Os trabalhos de controle para evi-
tar o contágio e a disseminação da 
Covid-19 entre funcionários, associa-
dos, fornecedores, clientes e tercei-
ros na Cooperativa Dália Alimentos 
completa oito meses e iniciou por 
ocasião da pandemia oficializada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Imediatamente, internamente, foram 
formados dois Grupos de Gestão de 
Crise Sanitária.

O primeiro, denominado Grupo 
Estratégico Covid-19, é formado pelo 
presidente Executivo, por profissionais 
da área da saúde (médicos e odon-
tóloga) e pela supervisora do Setor 
Pessoal. Estes se responsabilizaram 
pela busca de informações sobre o 
assunto e, a partir disso, foram estipu-
ladas regras e procedimentos a serem 
implantados na cooperativa com dois 

objetivos principais: impedir a entrada 
do vírus nos ambientes de trabalho, 
o que não foi possível de ser atingido 
em 100%; e disponibilizar mecanis-
mos e procedimentos para minimizar 
o contágio e a disseminação dentro da 
empresa.

O segundo grupo, chamado de Gru-
po Operacional Covid-19, é composto 
por todos os gerentes, supervisores, 
encarregados e alguns auxiliares e tem 
a responsabilidade de implementar e 
monitorar o cumprimento das deci-
sões e regras sugeridas pelo Grupo 
Estratégico, como o uso obrigatório 
de máscaras, controle de temperatura, 
distanciamento social, uso de álcool 
gel e busca ativa junto aos funcioná-
rios.

Nesse período, o Grupo Estratégico 
manteve contato constante com os 
órgãos oficiais e instituições encarre-
gadas de controlar a disseminação do 
vírus para acompanhar a evolução dos 
efeitos da pandemia. Também obteve 
orientações do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e da Vigilância Sanitá-
ria para o aperfeiçoamento das regras 
e padrões adotados.

CARTILHA AO
COLABORADOR
COVID - 19

Atualizada em 01/10/2020

A CARTILHA AO 
COLABORADOR 
FOI UMA ENTRE AS 
DIVERSAS AÇÕES.

Diversas ações foram implementadas 
para prevenção da doença
As ações adotadas resultaram em um 
investimento de aproximadamente 
R$ 3 milhões e tiveram como objetivo 
assegurar a saúde dos funcionários, 
associados e prestadores de serviço, 
bem como a manutenção das ativida-
des da Dália Alimentos, no que está se 
obtendo êxito. 

Esses investimentos foram aplica-
dos na compra de equipamentos de 
proteção aos funcionários, máscaras, 
desinfetantes, álcool em gel, exames 
PCR, testes rápidos e afastamento de 
funcionários pertencentes aos grupos 
de risco, assim como os positivos e 
seus contatantes, sem perda de remu-
neração, conforme estabelecido pelo 
Grupo Estratégico Covid-19.

– Barreiras sanitárias instaladas em 
todos os acessos a todas as indústrias 
da Dália;

– Higienização das mãos com álcool 
em gel, uso de máscaras, aferição da 
temperatura e distanciamento social;

– Alteração dos locais de refeições 
com adequação do distanciamento e 
modo de servir;

– Máscaras rastreadas e adequadas 
ao laudo de proteção, sendo controla-
das por cores;

– Testagem em massa dos funcioná-
rios nos frigoríficos e contactantes de 
pessoas positivas. Os testes aplicados 
são os PCR, que identificam a doença 
em seu estágio inicial, visando afastar 
a possibilidade de contágio, já que 
grande parte dos afetados é assinto-
mática. Estes são imediatamente afas-
tados, bem como seus contactantes. 
Todos os empregados que retornam 
de afastamentos (férias, doenças ou 
outros motivos) realizam o teste soro-
lógico e os sintomáticos são testados 
com PCR;

– Houve a capacitação de funcioná-
rios para a realização diária da Busca 
Ativa de prováveis contaminados no 
interior da empresa;

– Brigadistas Covid-19;

– Ampliação do atendimento médi-
co e monitoramento diário feito pela 
equipe de enfermagem da Dália com 
as pessoas positivas, acompanhando 
o estado de saúde;

– Contato diário com o Centro de 
Operações de Emergência (COE) e 
demais vigilâncias para identificar e 
rastrear os possíveis contaminados e 
afastá-los.
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