MENSAGEM DO PRESIDENTE

O ano de 2001 trouxe sérios desafios para a maioria das

Dentro do Brasil e do setor elétrico, de modo específico,

organizações empresariais do mundo, pois a conjuntura

passamos por situações até há pouco inimagináveis, como

econômica internacional foi profundamente afetada pelos

um racionamento de eletricidade que castigou a maior parte

atentados terroristas nos EUA, a recessão japonesa, os

da população, comprometeu o desempenho da economia e

preparativos na Comunidade Européia para a unificação

ainda forçou o Governo Federal a rever, em profundidade,

monetária e a escalada da violência no Oriente Médio, entre

alguns mecanismos institucionais que se supunham estáveis ou

outros fatores. Aqui, mais perto de nós, observamos as

inevitáveis, como o Mercado Atacadista e a implantação da

marchas e contramarchas para a viabilização do Mercosul, a

livre concorrência.

crise econômica na Argentina e a disparada do dólar, que

Além de todos esses ingredientes, a COPEL também

encareceu nossas compras externas de energia.

experimentou seus próprios episódios de turbulência interna,
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For most corporations worldwide 2001 meant serious challenges, as the

international economy was in large measure affected by the terrorist attacks against the World Trade Center, the recession in Japan, the
European Community’s preparations for the adoption of a unified currency and the escalation of hostilities in the Middle East, among other
factors. Down here in Latin-America, next door to us, we witnessed the comings and goings involved in the process of consolidating the
Mercosur, the political and economic crisis in Argentina, and a substantial devaluation of our currency in respect of the U.S. dollar with
noticeable impact on our power purchases from abroad. As for the Brazilian power industry, we faced contingencies not so not long ago
deemed unimaginable, like a power rationing that brought about severe hardships to a large portion of our population, jeopardized the
performance of our economy, and compelled the federal government to undertake an in-depth review of some major institutional mechanisms
until now supposed to be stable or inevitable, such as the Wholesale Power Market and the opening of the power market to competition.

In addition to all these ingredients, COPEL also had to face its own episodes of internal turmoil, since most of the year was marked by
discussions and expectations concerning the privatization of the Company. Notwithstanding all this external and internal turbulence, COPEL
managed to attain in such an atypical fiscal year its best financial results ever -– an all-time high net income of RS$ 475.3 million, a
remarkable feat we are now proud to announce to our shareholders and investors, customers, and employees. It was Aristotle who said,
“Excellence is not a singular act, but a habit. It’s what you repeatedly do.” As stated by the philosopher, quality is not and end, but a process
(“a habit”); not a destination, but a path; not perfection, but continuous improvement. Quality is thus seen as an endless road. Accordingly,
what COPEL has proposed to do is to put a great deal of effort into making Quality and Excellence a part of its day-to-day operations, as a
philosophy, a set of core values, a method, and a habit of relentlessly improving its systems and procedures. To the joy and encouragement
of all of us who strive to raise the Company up to all it can become, many of our initiatives have been publicly recognized by the community,
the power market, regulatory agencies and other specialized organizations. Therefore, in addition to featuring 2001’s results, in this report

especialmente os decorrentes da discussão e das expectativas

usuários. A escolha das melhores do ramo no País foi

Prêmio Ouro ABAMEC

em torno da privatização.

feita pela Revista Link, publicação especializada em

Em 2001, a COPEL foi agraciada com o Prêmio Ouro,

Não obstante tudo isso, a COPEL conseguiu obter nesse ano

comunicações empresariais.

concedido pela Associação Brasileira dos Analistas de
Mercado de Capitais (ABAMEC) a toda empresa que se

atípico de 2001 o melhor desempenho financeiro de sua
existência – um lucro líquido de R$ 475,3 milhões – que ela
agora apresenta com orgulho ao mercado e ao seu tripé de
sustentação: acionistas, empregados e clientes.

Disse Aristóteles que “a excelência não é uma ação isolada,
mas um hábito, pois somos aquilo que fazemos repetidamente”.
Como se depreende da afirmação do filósofo, a qualidade é
um processo (um “hábito”), não um fim; é o caminho, não o
destino; é melhoria contínua, não perfeição. A qualidade é,
assim, percebida como um caminho sem fim.

Global Finance 2001

apresenta aos analistas do mercado de capitais por 8

A COPEL foi escolhida pelos editores da Revista GLOBAL

anos consecutivos, na ABAMEC - São Paulo.

FINANCE – uma das mais respeitadas publicações dos
Estados Unidos na área de economia e finanças – como

Medalha de Mérito Educacional

a “Melhor Companhia do Setor Elétrico e de Prestação de

do Governo do Paraná

Serviços de Energia na América Latina”, tendo recebido

Devido ao lançamento do Programa “Luz das Letras”,

o prêmio The Best Global Companies.

destinado à alfabetização de jovens e adultos, a COPEL
foi homenageada com a Medalha de Mérito Educacional

Top of Mind

do Governo do Paraná. Essa medalha é conferida às

A COPEL retornou em 2001 ao primeiro lugar do Top of

empresas que se destacam no apoio prestado à edu-

Mind, levantamento das marcas mais lembradas no

cação no âmbito do Estado mediante a realização de

O que a COPEL tem feito é, justamente, um esforço muito

Paraná, efetuado pelo Instituto Bonilha e pela Revista

projetos e campanhas educacionais relevantes.

grande para assegurar a Qualidade e a Excelência em suas

Amanhã. A COPEL sempre esteve entre as cinco

operações cotidianas, como uma filosofia, um conjunto de

primeiras e por três vezes atingiu o topo, considerando-se

Prêmio TOP SOCIAL ADVB 2001

valores, um método e um hábito de aprimorar incessante-

a amostragem de 2001.

O Luz das Letras, por seu caráter inovador, baseado no

mente os sistemas e procedimentos.

emprego de tecnologia digital, valeu à COPEL também o

Para alegria e incentivo de todos os que, de alguma forma,

Prêmio CNI 2001/Prêmio Sistema FIEP

Prêmio TOP SOCIAL ADVB 2001, conferido pela

participam desse esforço para que a Companhia se torne o

O projeto da COPEL “Avaliação da Gestão da Eficiência

Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do

melhor que ela pode ser, muitas de nossas iniciativas têm sido

Energética dos Grandes Clientes” foi o vencedor do

Brasil.

reconhecidas e premiadas por agentes da comunidade, pelo

Prêmio CNI 2001/Prêmio Sistema FIEP, na categoria

mercado, pelos órgãos fiscalizadores e reguladores e por

“Qualidade e Produtividade”, modalidade “Criatividade

Prêmio Fundação Banco do Brasil

órgãos e entidades especializados.

e Inovação”.

de Tecnologia Social
O Luz das Letras integrou as 15 tecnologias sociais

Prêmio FINEP 2001 de Inovação Tecnológica

finalistas da primeira edição, realizada em 2001, do

A COPEL recebeu em 2001, pelo case “Manutenção

Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social.

Baseada em Confiabilidade (MBC)”, o Prêmio FINEP de
Inovação Tecnológica, concedido pela Editora Expressão

1º Prêmio Empresarial BPW

e pela Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério

Com o programa Luz das Letras – que ensina jovens e

da Ciência e Tecnologia (FINEP).

adultos a ler, escrever e usar o computador, tudo de uma
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we give a special account of the awards and accolades the Company earned in the past year. We take pride in COPEL’s being chosen by

the third time. THE 2001 CNI AWARD/FIEP SYSTEM AWARD - COPEL’s project named “Evaluation of Large Customers’ Power

ABRADEE (the Brazilian Association of Power Distribution Utilities) as the “Best Power Distribution Utility in Brazil” in 2001, an honor that the

Efficiency Management” won the 2001 CNI Award/FIEP System Award for “Quality and Productivity”, in the “Creativity and

Company had already been granted in 1999. We are also very pleased to mention that in a poll conducted nationwide among residential

Innovation” category. THE 2001 FINEP AWARD FOR TECHNOLOGICAL INNOVATION - COPEL won in 2001 the FINEP

customers by ANEEL (the National Power Agency) COPEL ranked first in terms of customer satisfaction, both in 2001 and 2000, among the

Award for Technological Innovation on account of its case “Reliability-based Maintenance”. This award is sponsored by the

largest power distribution utilities in Brazil. Moreover, we were deeply touched by the enthusiastic reception given by the community to our
“Luz das Letras” Program, a project undertaken by COPEL in the realm of its corporate social responsibilities to address the serious problem
of illiteracy in Brazil. The many awards conferred upon this project show that we are on the right track. To be able to keep moving upwards
and remain competitive, COPEL counted on the valuable cooperation of many people and organizations in 2001. We thank the Federal and
State authorities, the financing agents, and the domestic and foreign investors for the trust they have put in our Company. We are grateful to
the members of our Board of Directors and our Audit Committee, whose sound judgment in resolving our major corporate issues has been

publishing house Expressão and by FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), a public sector financing agent reporting to
the Science and Technology Ministry. THE ABAMEC GOLD AWARD - In 2001, COPEL received the Gold Award, a prize
granted by ABAMEC (the Brazilian Association of Capital Market Analysts) to companies that have made
presentations to market analysts for eight consecutive years at ABAMEC in São Paulo. THE PARANÁ GOVERNMENT’S
“MEDAL FOR EDUCATIONAL MERIT” - COPEL was honored with the “Medal for Educational Merit” by the Paraná

A COPEL e as transformações do setor energético

– rentabilidade, aproveitamento das oportunidades de mercado,

Em 1995, já se delineava como inevitável a profunda transfor-

diversificação dos negócios e dinamismo no atendimento aos

mação do modelo institucional do setor energético, que seria

clientes – com o papel tradicional da Companhia como

redesenhado segundo os princípios da desregulamentação,

instrumento do Governo do Estado para o fomento do

desestatização, estímulo ao aporte de capitais privados,

desenvolvimento do Paraná.

abertura do mercado a novos agentes, competição crescente

O novo enunciado da Missão da COPEL – que orientaria a nova

(inclusive com liberdade de escolha pelo cliente do fornecedor

estratégia de operação empresarial – passou, então, a ser:

de eletricidade) e, mesmo, alteração da natureza econômica da
energia elétrica, que passaria a ser vista e tratada como uma

Missão

commodity.

A Missão da COPEL é atuar de forma rentável na área

De forma a preparar a COPEL para sobreviver e atuar com

de energia, satisfazendo com qualidade as necessi-

eficiência nesse novo ambiente, era indispensável redefinir sua

dades de seus clientes e contribuindo para o desenvolvi-

Missão, a fim de melhor conciliar os novos imperativos comerciais

mento econômico, tecnológico e social do Paraná.
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COPEL and the changes in the power sector. In 1995, a profound transformation in the Brazilian
power sector could be envisaged as inevitable. The industry was to be redesigned under the principles of deregulation, privatization, incentives
to private investments, opening up of the market to new players, and growing competition (including freedom of choice of power supplier).
The prospects for the future indicated even a change in the economic nature of electricity, which should be considered and dealt with as a
commodity. So that COPEL could survive and operate efficiently in this new environment, it was imperative to redefine its Mission Statement
in order to reconcile the new commercial requirements – such as profitability, prompt response to market opportunities, business diversification,
and more efficient customer service – with the Company’s traditional role as an instrument of the State Government to foster Paraná’s economic development. COPEL’s new Mission Statement – under which the Company’s new corporate business strategy would be conducted –
was then rewritten to read as follows: Mission: COPEL’s Mission is to operate profitably in the power business, meeting the needs of its
customers with quality and contributing to the economic, technological, and social development of the State of Paraná. And in sync with its
Mission Statement, COPEL’s new Vision Statement was later on amended to read as follows: Vision: COPEL wishes to continue to be

acknowledged by its customers, employees, and shareholders for the excellence of its corporate management. Accordingly, the Company’s focus
shifted into Profitability, Quality of products and services, and corporate Excellence. From 1995 through 2001, far-reaching changes in the way
the Company runs its business and in its corporate culture were implemented and consolidated based upon such tenets as: • To promote customers
satisfaction by anticipating and outperforming their expectations. • To increase the Company’s profitability. • To expand the Company’s market
share. • To ensure employees’ satisfaction and qualification. • To improve continuously the Company’s relationship with the community and its
environment-oriented initiatives. New organizational structure. The Company’s efforts towards continuous improvement included the
implementation of a new organizational structure. COPEL unbundled its operations by creating in 2001 five wholly-owned subsidiaries. With the
legal separation of the Company’s core businesses, the COPEL group is now composed as follows: Parent (holding) company: COMPANHIA
PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL. Wholly-owned subsidiaries: COPEL GERAÇÃO S.A. (COPEL GENERATION) - Designs, operates,
and maintains COPEL’s power generation facilities and makes available to the market services in engineering projects, power plant operation
and maintenance, and environmental project management. COPEL currently relies on 17 hydroelectric facilities and one thermal facility,

E, em harmonia com sua Missão, a nova Visão da COPEL foi

serviços ao mercado nas áreas de empreendimentos de

posteriormente assim enunciada:

engenharia, operação e manutenção de usinas e gestão de pro-

Visão

jetos voltados ao meio ambiente.O parque gerador da COPEL

A COPEL deseja continuar sendo reconhecida por

é composto de 17 usinas hidrelétricas e 1 usina termelétrica,

clientes, empregados e acionistas pela excelência de sua

com uma capacidade instalada total de 4.548,5 MW, o que

gestão.

assegura ao Paraná posição invejável em termos de disponibili-

A ênfase da Companhia passou a recair, portanto, na
rentabilidade, na qualidade de seus produtos e serviços e na
excelência de sua gestão.
No período de 1995 a 2001 implementou-se e consolidou-se,
assim, um vigoroso processo de mudança da forma de atuar e

dade de energia para suporte ao desenvolvimento econômico
do Estado.
COPEL Transmissão S.A.

da cultura interna da COPEL, apoiada basicamente em dire-

Opera a rede de transmissão da COPEL, composta atualmente

trizes como:

de 122 subestações e 6.763 km de linhas de transmissão nas

• Promover a satisfação do cliente, prevendo e superando as

tensões de 500, 230, 138, 88 e 69 kV e presta serviços ao

suas expectativas.

mercado relacionados com o negócio de transmissão de

• Aumentar a rentabilidade da Companhia.

energia elétrica.

• Ampliar a participação da Empresa no mercado.
• Assegurar a satisfação e a qualificação dos colaboradores.
• Melhorar continuamente o relacionamento da Empresa com
a comunidade e as ações em prol do meio ambiente.
Nova estrutura organizacional
Esse esforço de melhoria contínua incluiu a implantação de uma

COPEL Distribuição S.A.
Fornece energia elétrica a quase três milhões de consumidores
finais, em 98% do Estado do Paraná, o que corresponde a
5,4% do mercado nacional, e atende a consumidores livres no

nova estrutura organizacional. A COPEL desverticalizou suas

próprio Paraná e em São Paulo. Opera e mantém 161.854 km

operações, constituindo formalmente, em 2001, cinco

de linhas de distribuição (34,5 e 13,8 kV) e conta com uma

subsidiárias integrais. Com a separação legal das principais

potência instalada de 19.370 MVA em suas 231 subestações.

áreas de atuação da Companhia, o grupo COPEL ficou assim

Presta também outros serviços relacionados ao negócio de

composto:

distribuição de energia elétrica.

Empresa holding:
Companhia Paranaense de Energia - COPEL
Subsidiárias integrais:
COPEL Geração S.A.

COPEL Telecomunicações S.A.
Criada para aproveitar as sinergias operacionais propiciadas
pelos ativos de geração, transmissão e distribuição de energia,
a COPEL Telecomunicações S.A. supre as necessidades de
comunicação da própria COPEL e presta serviços como carrier

Projeta, opera e mantém o parque gerador da COPEL e presta
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with a total installed capacity of 4,548.5 MW, which accounts for Paraná’s enviable power availability to support its economic development.
COPEL TRANSMISSÃO S.A. (COPEL TRANSMISSION) - Operates COPEL’s power transmission grid, currently comprising 122 substations
and 6,763 kilometers of transmission lines at 500, 230, 138, 88, and 69 kV, and makes available to the market services in connection with
the power transmission business. COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. (COPEL DISTRIBUTION) - Supplies power to almost three million final customers
in 98% of the State of Paraná, which accounts for 5.4% of the Brazilian market, and supplies unregulated customers both in Paraná and in
the State of São Paulo. Operates and maintains 161,854 kilometers of distribution lines (at 34.5 and 13.8 kV) and relies on 19,370 MVA
of installed capacity represented by 231 substations. COPEL Distribution also offers the market other services involving power distribution.
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. (COPEL TELECOM) - Created to take advantage of the operating synergies afforded by COPEL’s power
generation, transmission, and distribution assets, COPEL Telecom, besides meeting COPEL’s corporate needs, offers carrier services to several
telephone operators, and data, voice, and image transmission to other corporate customers, interconnecting Paraná through the State’s largest
fiber optics network. COPEL PARTICIPAÇÕES S.A. (COPEL CORPORATE PARTNERSHIPS - COPELPAR) - COPEL Participações S.A. is in charge

of implementing the Company’s corporate strategy of, by means of partnerships, increasing COPEL’s investment capabilities and making
available to its customers new products and services. All five subsidiaries share the same goal of striving for Quality and Profitability in
all businesses conducted by COPEL. Workforce. As a result of (i) permanent investments in technology, (ii) a sound policy concerning
personnel training and development and increased productivity, and (iii) early termination and retirement programs implemented by the
Company, COPEL’s workforce has been significantly reduced in the last few years. As of December 31, 2001, the Company had 5,854
employees – 4,024 alloted to COPEL Distribution, 802 to COPEL Generation, 773 to COPEL Transmission, 233 to COPEL Telecom, and 22
to COPEL Corporate Partnerships – down 4.8% from December 2000 (6,148 employees) and 31.9% from the total number of employees
recorded in 1996 (8,602). The Company’s customers-employee ratio reached 502, an 8.9% increase over the figure for the previous year
(461). If taken into account only COPEL Distribution’s workforce, the customers-employee ratio will rise to 730. Total Quality
Management. In 2001, the holding company provided assistance and support to help its wholly-owned subsidiaries carry out their total
quality management programs through the process of Management and 5S’s Certification. These certifications were reviewed, and

para operadoras de telefonia e de transmissão de dados, voz

registrando redução de 4,8% em relação ao final de 2000

O cancelamento do processo de privatização

e imagem para outros clientes corporativos, interligando o

(6.148 empregados) e de 31,9% em relação aos 8.602

e o futuro imediato

Paraná com a maior rede óptica do Estado.

empregados que constituíam o efetivo de pessoal em 1996.

O processo de transferência do controle acionário da

A relação de clientes por empregado alcançou o índice de

COPEL, que estava em curso ao longo de 2001, com o

COPEL Participações S.A.

502, número superior em 8,9% ao índice de 2000, que foi de

leilão de privatização marcado para 31 de outubro,

A COPEL Participações S.A. é responsável pela implementação

461. Considerando-se apenas o quadro da COPEL

tornou-se inviável em vista da retração dos potenciais com-

da estratégia corporativa de, mediante parcerias, aumentar a

Distribuição, o índice de clientes por empregado é de 730.

pradores, que optaram por reavaliar os riscos do investi-

capacidade de investimento da COPEL e oferecer aos clientes
novas alternativas de produtos e serviços.
Todas as cinco subsidiárias estão coesas em torno do objetivo
comum de buscar Qualidade e Rentabilidade em todas as
esferas de atuação da COPEL.
Quadro de Pessoal
Como resultado do contínuo investimento tecnológico, da
política de treinamento e desenvolvimento e melhoria da
produtividade do quadro funcional e dos programas de
demissões voluntárias e incentivo à aposentadoria, o quadro de
empregados da COPEL tem apresentado significativa redução
nos últimos anos. Em 31 de dezembro, a Companhia contava
com 5.854 empregados – 4.024 na COPEL Distribuição, 802
na COPEL Geração, 773 na COPEL Transmissão, 233 na
COPEL Telecomunicações e 22 na COPEL Participações –

Gestão pela Qualidade Total
Em 2001, a holding orientou e apoiou as subsidiárias integrais
na gestão da qualidade, através dos processos de certificações
de Gestão e de 5S. Foram revisadas essas certificações, com a
incorporação de melhorias decorrentes dos Prêmios Nacional
de Qualidade (PNQ), Associação Brasileira de Distribuidores
de Energia Elétrica (ABRADEE), Programa Gaúcho de
Qualidade e Produtividade e Programa Paulista de Qualidade.
Foi implantado no ano o Sistema de Inovações COPEL, que tem
como objetivos (i) expressar reconhecimento a empregados por
sugestões apresentadas para solução de problemas, melhoria
de processos ou inovações que tragam benefícios para a
Empresa e (ii) possibilitar a replicação de inovações já implantadas com sucesso em alguma unidade organizacional.
O sistema já possui mais de 40 inovações cadastradas,
envolvendo as áreas técnica, comercial e administrativa.

mento, principalmente diante (i) da necessidade de regras
mais claras para investimentos no setor elétrico brasileiro,
o que se tornou mais evidente com a crise de energia ocorrida em 2001, (ii) das incertezas geradas no quadro político mundial pelos atentados ao World Trade Center e (iii)
das apreensões com os rumos da economia na América
Latina em face da crise na Argentina.
Permanecendo sob controle estatal, a COPEL continuará
na mesma trilha de aperfeiçoamento permanente do
processo de gestão e de busca de novas oportunidades
de negócios, inclusive com a formação de parcerias com
a iniciativa privada para alavancar novos empreendimentos e reduzir os riscos correspondentes.
A decisão do Governo Federal de eliminar algumas
restrições ao acesso das empresas estatais ao mercado de
capitais e a linhas de financiamento, pelo menos dentro do
País, também traz novo alento para a Companhia a curto
prazo. Essa perspectiva otimista se acentua diante da previsão do crescimento da economia paranaense acima da
média nacional e da recuperação do consumo, com o
afastamento do risco de racionamento em 2002.
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improvements were incorporated based upon the criteria set forth by the National Quality Award (PNQ), the ABRADEE (Brazilian
Association of Power Distribution Utilities) Award, the Rio Grande do Sul Quality and Productivity Program, and the São Paulo
Quality Program. The Company also implemented in 2001 the COPEL Innovation System, whose goals are to (i) acknowledge
contributions by employees towards solving problems and improving procedures, and (ii) to provide a means for innovations
successfully implemented in any organizational unit to be replicated throughout the Company. Over 40 suggestions comprising
technical, commercial, and administrative innovations have already been filed with this system. The cancellation of the
Company’s privatization process and prospects for the near future. COPEL’s privatization process, which was under
way throughout most of 2001, with an auction scheduled for October 31st, became untenable on account of the withdrawal of
potential buyers, who opted for reassessing the risks involved, basically in light of (i) a need for more consistent rules for investment
in the Brazilian power sector, an issue made more evident by the power rationing that had to be implemented in 2001; (ii) the
turmoil and political uncertainties brought to the international scene by the September 11th attacks against the World Trade Center,

and (iii) concerns about the prospects for Latin America in the aftermath of Argentina’s economic crisis. Remaining under State
control, COPEL intends to keep improving its management process and seeking new business opportunities, including by setting up
partnerships with private sector companies to leverage new projects and reduce the risks involved. The Federal Government’s
decision to allow to state-controlled companies some access to money markets and credit lines, at least domestically, brings some
relief to the Company in the short run. Other good prospects for 2002 are the expected growth of the State economy beyond the
national average and an increase in power consumption as risks of a new power rationing are not in sight.

QUALIDADE E RECONHECIMENTO

Antes dos portais da excelência os altos deuses colocaram suor; longa é

dos processos, entre outros resultados relevantes.

a estrada até lá, e áspera e íngreme a princípio, mas quando as alturas
são alcançadas, então vem o alívio, embora angustiosamente penoso na

Com essa convicção, e tendo de atuar num ambiente que

vitória. (Hesíodo, século VIII a.c.)

privilegia as empresas privatizadas, a Companhia vem
empreendendo um esforço sem precedentes para colocar-

A busca sistemática e permanente da Excelência em todas
as áreas tem sido, realmente, um caminho árduo para a
COPEL. Mas a Empresa tem certeza de que, embora

se num novo patamar de competitividade e lucratividade,
tendo sempre em vista a plena satisfação de seus clientes,
empregados e acionistas.

áspera e íngreme, a estrada da Qualidade compensa,
pois leva ao aumento das receitas, com o incremento das

Mas Qualidade, para a COPEL, inclui necessariamente a

vendas e a satisfação do consumidor, e à redução dos

criação de valor para a coletividade. Por isso, a Empresa

custos, pela diminuição dos desperdícios e pela melhoria

vem intensificando sua atuação como empresa cidadã,
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QUALITY

&

RECOGNITION

•

“Before the gates of excellence the high gods have placed sweat; long is the road thereto

engaged in implementing programs designed to bring some relief to the poorest segments of the population and contribute

and rough and steep at first; but when the heights are reached, then there is ease, though grievously hard in the winning.” (Hesiod, 8th Century, B.C.)”.

to the construction of more sustainable and stronger communities. Fortunately, the results of such efforts have been

Searching continuously and systematically for Excellence in all its operations has indeed proven to be a rough and steep road

increasingly recognized by society, as confirmed by the several honors and awards COPEL has been granted in the past few

for COPEL. But the Company is sure that, however demanding, the pursuit of Quality pays off, as it leads to increasing

years. Honors and Awards received in 2001. THE 2001 ABRADEE AWARD - For the second time in three years COPEL

revenues, larger sales volume, and greater customer satisfaction, as well as to lower costs, decreased losses, and improved

was acknowledged by the Brazilian Association of Power Distributors (ABRADEE) for the high standards of its power

procedures, among other relevant results. Motivated by this firm conviction, and having to operate in an environment that

distribution services, having been chosen as the “Best Distribution Utility in Brazil” in 1999 and in 2001. In 2001 COPEL

favors privatized companies, COPEL has undertaken unprecedented efforts to reach a new level of competitiveness and

also ranked first in ABRADEE’s “Best Client Evaluation” category. THE 2001 ANEEL OPINION POLL - In polls conducted by

profitability, always bearing in mind the satisfaction of its customers, employees, and shareholders. But the concept of Quality

ANEEL (the National Power Agency) in 2000 and 2001, COPEL was voted by its customers as the company providing the

for COPEL also includes the creation of value for the community. That’s why the Company, as a corporate citizen, has been

best service among all Brazilian power distribution utilities with one million plus customers. THE 2001 LINK AWARD FOR

voltando-se para o atendimento de necessidades críticas

a COPEL recebeu também o Prêmio de “Melhor

Assim, a par dos resultados do exercício de 2001, este

federais e estaduais, os agentes financiadores e os

da população e contribuindo, assim, para a construção

Avaliação pelo Cliente”.

Relatório enfoca de modo especial os prêmios e honrarias

investidores nacionais e estrangeiros pela confiança

de comunidades mais fortes e sustentáveis.

conquistados pela Companhia nos últimos anos.

depositada em nossa empresa.

Pesquisa ANEEL 2001

Ressaltamos, a propósito, o fato de a COPEL, em 2001,

Somos muito gratos aos membros de nossos Conselhos de

Felizmente, os resultados desse esforço vêm sendo cres-

Em pesquisas promovidas em 2000 e em 2001 pela

ter sido considerada pela Associação Brasileira dos

Administração e Fiscal, cuja segura orientação na tomada

centemente reconhecidos pela sociedade, como atestam

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a COPEL

Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) como a

das decisões de maior vulto foi indispensável para que a

os múltiplos prêmios e honrarias concedidos à COPEL nos

foi eleita por seus clientes como a empresa que tem o

“Melhor Empresa Distribuidora de Energia Elétrica do Brasil”,

COPEL prosseguisse sem tropeços em sua caminhada em

últimos anos.

melhor atendimento, entre todas as distribuidoras

honraria que já havia igualmente conquistado em 1999.

direção à Qualidade e à Excelência.

Destacamos também que, em pesquisa promovida pela

Nosso mais sincero muito obrigado é extensivo a todos os

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a COPEL –

empregados, que souberam bem entender, interpretar e

tanto em 2001 quanto em 2000 – foi eleita pelos seus

pôr em prática a filosofia e os preceitos da Qualidade, em

clientes como a empresa que tem o melhor atendimento

busca de um desempenho empresarial cada vez melhor.

entre as maiores distribuidoras de energia elétrica.

Queremos agradecer igualmente a todas as entidades que

Da mesma forma, causou-nos especial satisfação a

nos agraciaram com prêmios, homenagens e certificações.

receptividade encontrada no âmbito da comunidade pelo

O reconhecimento público das realizações mais

programa Luz das Letras, concebido pela COPEL – dentro

destacadas da Companhia em prol de seus consumidores

de sua esfera de responsabilidade social – para amenizar

e da comunidade representa valioso estímulo para que a

o grave problema do analfabetismo. Os diversos prêmios

COPEL procure estabelecer e atingir padrões de serviço

com que a Empresa foi distinguida pela implantação desse

sempre mais elevados.

programa atestam que estamos no caminho certo.

Por

Para

que a COPEL pudesse continuar em sua trajetória

reconhecimento ao Governador Jaime Lerner pelo irrestrito

ascendente e manter-se competitiva, pudemos contar, no

apoio à COPEL e pela inspiração que tão bem sabe

ano que passou, com a inestimável cooperação de

infundir em todos aqueles que com ele colaboram, para

inúmeras pessoas e entidades.

que cada um dê o melhor de si para a consecução dos

Cumpre registrar nossa gratidão para com as autoridades

objetivos maiores do Estado e do País.

brasileiras com mais de um milhão de consumidores
PRÊMIOS E HONRARIAS RECEBIDOS EM 2001
Prêmio LINK 2001 de Qualidade de Serviços em
Prêmio ABRADEE 2001

Telecomunicações

Durante três anos seguidos a COPEL foi premiada pela

Num mercado de grandes concorrentes e altamente com-

Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia

petitivo, a COPEL conquistou o “Prêmio Link 2001 de

Elétrica (ABRADEE) pelo elevado padrão de seus serviços

Qualidade de Serviços em Telecomunicações”, sendo

de distribuição de energia elétrica, tendo sido

apontada como líder nacional na categoria de “Locação

considerada a “Melhor Empresa Distribuidora de Energia

de Circuitos Digitais Dedicados para Provedores de

Elétrica do Brasil” em 1999 e em 2001. Em 2001,

Pequeno e Médio Porte”, que atendem até 10.000

último,

devemos

registrar

nosso

especial

Ingo Henrique Hübert
Diretor Presidente
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QUALITY IN TELECOMMUNICATIONS SERVICES - In such a highly competitive market with so many tough players, COPEL

instrumental in keeping COPEL on course to achieve Quality and Excellence. We would like to extend our gratefulness to our employees, who

won the 2001 Link Award for Quality in Telecommunications Services, having been named national leader in the category

have matched up to the task of assimilating, interpreting and putting into practice the philosophy and principles of Quality to ensure that higher

of “Lease of Dedicated Digital Networks for Small and Medium-sized Providers”, which serve up to 10,000 customers. The

standards of corporate performance are met. We are as much indebted to the organizations that have granted us honors and awards. Such

choice of the best in the industry in Brazil was sponsored by Link Magazine, specialized in corporate communications.
GLOBAL FINANCE 2001 - COPEL was chosen by the publishers of Global Finance Magazine – one of the most respected
economics and finance magazines in the United States – as the “Best Power Utility and Power Services Company in Latin
America”, winning The Best Global Companies Award. TOP OF MIND - In 2001, COPEL was again the number one in the

public recognition of some of COPEL’s main achievements for the benefit of its customers and the community should certainly represent a valuable encouragement in our pursuit of more exacting standards of service. Finally, we must convey our special appreciation to Governor Jaime
Lerner for his full support to COPEL and for the inspiration he so well infuses into all those who report to him for doing their best in favor of
the greater goals of the State of Paraná and Brazil.

“Top of Mind” poll conducted by Instituto Bonilha and Amanhã magazine to identify the brands with the largest mind share

Ingo Henrique Hübert

in the State of Paraná. COPEL has always been among the top five in this poll, and in 2001 it reached the top position for

Chief Executive Officer

só vez – a COPEL conquistou o primeiro lugar na 4.a
Edição

do

Prêmio

Empresarial

BPW

(Business

Professional Women), promovido pela Associação das
Mulheres de Negócios de Curitiba.
Prêmio Guia EXAME de
Boa Cidadania Corporativa
A COPEL, pelo programa Luz das Letras, foi uma das
20 finalistas selecionadas entre as 245 organizações
participantes da edição 2001 do Guia de Boa
Cidadania Corporativa, da revista Exame.
Selo “Empresa Socialmente Responsável”
Pelo programa “Luz das Letras”, a COPEL foi incluída
entre as primeiras dez empresas a receberem, em
2001, o Selo “Empresa Socialmente Responsável”,
criado pela Associação Comercial do Paraná (ACP),
por

intermédio

do

Conselho

de

Ação

Social

Empresarial (CASEM).
Prêmio Nacional ABRAPP de Qualidade
A Fundação COPEL de Previdência e Assistência Social,
entidade de previdência privada fechada mantida pela
COPEL, recebeu o Prêmio Nacional ABRAPP de
Qualidade 2001 (PNAQ 2001), tendo sido a única
vencedora. Além disso, recebeu a premiação de
destaque em Estratégias e Planos, por ter conquistado
nota máxima nesse quesito, um dos sete nos quais a
avaliação é baseada.
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Government for having implemented its “Luz das Letras” Program, aimed at teaching illiterate teenagers and adults to read

- COPEL, on account of the Luz das Letras Program, was one of the 20 finalists selected among 245 organizations

and write. This medal is granted to companies for notable contribution to education in the State by means of relevant projects

participating in the Good Corporate Citizenship Guide 2001, sponsored by Exame Magazine. “SOCIALLY RESPONSIBLE

and campaigns. THE 2001 ADVB “TOP SOCIAL” AWARD - The Luz das Letras Program, based on digital technology, due to

CORPORATION” SEAL - Due to the Luz das Letras Program, COPEL was included in the first ten companies to be awarded in

its pioneering features also earned the 2001 “TOP SOCIAL” Award, sponsored by ADVB (the Brazilian Association of Sales

2001 the “Socially Responsible Corporation” Seal, instituted by the Commercial Association of Paraná (ACP) through its

and Marketing Managers). THE BANCO DO BRASIL FOUNDATION AWARD FOR SOCIAL TECHNOLOGY - In 2001, the first

Corporate Social Action Council (CASEM). THE NATIONAL ABRAPP QUALITY AWARD - Fundação COPEL de Previdência e

year this prize was instituted, the Luz das Letras Program was one of the 15 finalists of the Banco do Brazil Foundation Award

Assistência Social (COPEL’s Pension Fund) was the sole winner of the National ABRAPP Quality Award (PNAQ 2001). The

for Social Technology. THE BPW CORPORATE AWARDS - The Luz das Letras Program – which teaches teenagers and adults

Company’s Pension Fund also got an honorable mention for obtaining the maximum score in “Strategies and Plans”, one of

how to read, write, and operate a computer all at once – ranked first in the 4th Corporate Awards sponsored by BPW, the

the seven criteria taken into account by ABRAPP.

Association of Professional Business Women of Curitiba. THE EXAME GUIDE AWARD FOR GOOD CORPORATE CITIZENSHIP

A G R E G A N D O VA L O R
À COMUNIDADE

A COPEL entende que o conceito de excelência

qualidade de vida dos segmentos mais carentes da

empresarial transcende o esforço de garantir índices

população e contribuir para a criação de comunidades

adequados de rentabilidade, melhorar continuamente

economicamente auto-sustentáveis e, de outro, para

os processos e otimizar o emprego dos recursos

enriquecer e disseminar a cultura, a consciência

disponíveis (financeiros, materiais, humanos, de infor-

ecológica e as posturas socialmente responsáveis.

mação, etc.).

A COPEL se empenha, inclusive, em exigir o

Para a COPEL, excelência significa também agregar

atendimento de parâmetros mínimos de responsabili-

valor à comunidade, ao Estado e ao País.

dade social de seus fornecedores, não apenas para

Nesse sentido, a COPEL vem intensificando sua atuação

assegurar que as políticas e práticas de outras

como empresa cidadã, instituindo e mantendo amplo rol

companhias não se reflitam desfavoravelmente sobre

de programas voltados, de um lado, para melhorar a

ela, mas principalmente para estimular a adoção de
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COPEL believes that the concept of corporate excellence goes

practices throughout the supply chain. One of the steps taken for this purpose is to include in public tender notices

far beyond the efforts to ensure adequate profitability, continuously improve procedures, and optimize the utilization

– in addition to the usual technical and commercial liability clauses – certain requirements such as compliance with

of available resources (financial, material, human, information, etc.). To COPEL, excellence also means to add value

labor laws, non-discrimination of employees, and other relevant measures. The most important programs developed

to the community, to the State, and to the Countr y. Accordingly, COPEL has been engaged, as a corporate citizen,

in 2001 by COPEL within its sphere of corporate citizenship were: EDUCATION AND CULTURE. The LUZ DAS

in implementing and maintaining a wide range of programs aimed at (i) improving the quality of life of the poorest

LETRAS Program - Luz das Letras is a program designed and tested in trial runs in 2000 and implemented in 2001

segments of the population and contributing to the creation of economically self-sustainable communities and (ii)

to help wipe out illiteracy, which is one of the most serious social problems in Brazil. The program relies on an

spreading culture, environmental awareness, and a socially responsible attitude. COPEL also demands from its

advanced methodology based on the use of the computer, developed in-house by COPEL. Besides taking students

suppliers that some minimum social responsibility requirements are met, not only to prevent a supplier’s policies and

through the subjects related to the elementar y school syllabus, this program also provides them with basic computer

practices to adversely reflect on its own image and reputation, but also to foster socially responsible business

knowledge, which has become a requirement of modern life. Testifying to the program’s efficiency is the fact that

ADDING

VA L U E

TO

THE

COMMUNITY

•

medidas que beneficiem a comunidade em toda a

grama o prepara para utilizar-se das ferramentas básicas

cadeia de fornecimento. Para tanto, a COPEL inclui nos

de informática, indispensáveis para o convívio com

editais de licitação, a par das cláusulas de ordem

a modernidade.

técnica e comercial, exigências, como as de cumprimento

Entre outros indicadores da eficácia do programa, cabe

dos direitos trabalhistas, não-discriminação e outras.

destacar que, dos participantes que se submeteram ao
exame da Secretaria de Estado da Educação do Paraná

Os principais programas desenvolvidos em 2001 na área

para obtenção do certificado de equivalência, 90%

de cidadania corporativa foram:

foram aprovados.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Convicta do amplo alcance social desse programa
– visão esta compartilhada por importantes setores da

Programa LUZ DAS LETRAS

sociedade, como atestam os prêmios obtidos pelo Luz das

O Luz das Letras é um programa criado e testado em gru-

Letras em 2001 – a COPEL vem-se empenhando em

pos piloto em 2000 e implementado em 2001, cujo obje-

divulgá-lo pelos diversos meios disponíveis, inclusive

tivo é contribuir para a eliminação de um dos mais graves

mediante apresentações em congressos e seminários.

problemas sociais de nosso País, que é o analfabetismo.

Ao final de 2001, o Luz das Letras contava com 40 labo-ratórios e alcançava 1.500 alunos em 38 cidades

O programa se apóia em metodologia moderna, desen-

de cinco Estados brasileiros. No Paraná, o programa tem

volvida pela própria COPEL, e tem por base o uso do

a maioria dos laboratórios instalados, 150 voluntários e

computador. Assim, além de levar ao participante os

40 parceiros. Maiores detalhes sobre o programa estão

conhecimentos correspondentes ao 1º grau escolar, o pro-

disponíveis no site www.luzdasletras.com.

Projetos culturais com incentivo fiscal
Em 2001, receberam apoio da COPEL importantes projetos culturais, principalmente nas áreas de teatro, dança
e música. O investimento da COPEL nesses projetos foi da
ordem de R$ 4,8 milhões. Com esse apoio, a Companhia
procurou aproveitar ao máximo os incentivos fiscais
propiciados pelas Leis 8.313/91 (Lei Rouanet)
e 8.685/93, com vistas a reter no próprio Estado recursos que, de outro modo, reverteriam ao Governo Federal
sob forma de imposto de renda.
A política seguida pela COPEL é de destinar os
recursos dos incentivos fiscais à cultura preferencialmente
para as iniciativas de produtores e artistas locais. Nesse sentido, cabe destacar o apoio prestado pela COPEL em 2001:
• ao Corpo de Balé do Teatro Guaíra, em suas turnês
pelo Nordeste do Brasil e pelo interior do Paraná, bem
como em sua participação no Festival de Dança de Joinville;
• à Orquestra Sinfônica do Paraná, contribuindo para a
manutenção das atividades desse importante grupo artístico;
• à 10a. edição do Festival de Teatro de Curitiba, que
todo ano transforma Curitiba na Capital Nacional do
Teatro, trazendo para a cidade mostras das escolas e
tendências mais contemporâneas dessa arte;
• à Oficina Internacional de Música de Curitiba, que
no início de cada ano enseja a vinda a Curitiba de
mestres instrumentistas de renome mundial para uma
temporada de palestras, cursos e oficinas para jovens
instrumentistas do Paraná;
• ao Festival Internacional de Londrina (FILO), evento
que se tem fortalecido a cada ano, interiorizando a arte
em nosso Estado e projetando o Paraná no cenário
nacional e internacional;
• ao Festival de Música de Londrina, evento já
tradicional que tem revelado novos talentos e contribuído para a divulgação destes;
• a diversos grupos teatrais profissionais e amadores,
em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura, que,

através de um comitê integrado por representantes das
várias categorias artísticas, indica os melhores projetos
para patrocínio. Como reconhecimento desse importante papel da COPEL, a classe artística do Paraná
conferiu à Empresa uma placa de agradecimento durante
a 22a. edição do Troféu Gralha Azul.
Teatro COPEL para Crianças
Trata-se de projeto destinado a levar informações e
orientações sobre cuidados com a energia elétrica a
estudantes na faixa etária de 10 anos, especificamente das quartas séries das escolas municipais,
mediante encenação da peça teatral Uma Fantástica
Viagem ao Mundo da Eletricidade, com duração
aproximada de 30 minutos. Em 2001, 8.486 alunos das
principais cidades da região oeste do Estado assistiram à
peça teatral e participaram de concurso de redação que
avalia a compreensão geral do tema.
Palestras de segurança na comunidade sobre
os riscos e o uso correto da energia
Para conscientizar a comunidade sobre os cuidados com
a energia elétrica, a Empresa desenvolve vasto programa
de palestras educativas em escolas, empresas e associações,
além de semanas externas de prevenção de acidentes.
Em 2001, esse trabalho atingiu 141.801 crianças,
jovens e adultos, tendo sido realizados 982 eventos.
Projeto Belém Viva - A arte está nos muros:
Pinturas artísticas nos muros da COPEL
O projeto Belém Viva, desenvolvido em Ponta Grossa,
com apoio da COPEL, da Fundação Cultural e do Serviço
de Obras Sociais, levou a pintura artística em muros feita
por crianças e adolescentes para a Vila Belém. Os muros
da subestação da COPEL localizada naquele bairro
receberam um colorido especial com desenhos e pinturas
que lembram os cuidados que se deve ter com os riscos
que a energia elétrica envolve.
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95% of the participants who took the State Office of Education’s equivalency test have passed. Convinced of the

these projects COPEL sought to make the most of the tax incentives afforded under Laws no. 8,313/91 (the Rouanet

broad social scope of this program – a vision that has been shared by important sectors of society, as attested by

Law) and no. 8,685/93 in order to keep within the State of Paraná financial resources that would other wise be

the awards and accolades granted to Luz das Letras in 2001 – COPEL has been engaged in spreading word about

collected by the Federal Government as income tax. COPEL’s policy is to assign tax incentives preferably to cultural

it through all available means, including presentations at conferences and seminars. At the end of 2001, Luz das

projects developed by local producers and performers/artists. Accordingly, in 2001 COPEL supported the following

Letras counted on 40 educational labs and reached 1,500 students in 38 cities in five different states in Brazil. So

projects/entities: The Guaíra Theater Ballet Group, as they toured northeastern Brazil and tòwns throughout

far, Paraná has the largest number of installed labs, 150 volunteers, and 40 partners. Further information about Luz

Paraná’s countr yside, and participated in the Joinville Dance Festival; The Paraná Symphonic Orchestra, thereby

das Letras is available on the program’s web site www.luzdasletras.com. Cultural projects sponsored through

contributing to preser ve the activities of this important artistic group; The 10th Curitiba Theater Festival, which ever y

tax incentives - In 2001, several major cultural projects relied on COPEL’s assistance, especially in the areas of

year turns Curitiba into the National Theater Capital, bringing to town a sample of the most modern schools and

theater, dance, and music. The Company’s investment in these projects amounted to R$ 4.8 million. By supporting

tendencies of this art; The International Music Workshop of Curitiba, which welcomes to the State capital, at the

Projeto Nossa Arte - Sob a Luz dos Pincéis
Desenvolvido em parceria com a Usina de Conhecimento

VOLUNTARIADO, FILANTROPIA
E INTEGRAÇÃO SOCIAL

de Ponta Grossa, esse projeto de arte itinerante visa
divulgar a arte e levar a expressão artística a toda a
região Centro-Sul do Paraná. O artista cadastrado
– empregado, contratado ou dependente – pode expor sua
arte por toda região, com a divulgação de suas obras pela
mídia especializada em produção cultural e por meio de
uma galeria virtual na intranet e na internet.
Natal de Luz em Curitiba
Em 5 de dezembro estreou o Auto de Natal da COPEL,
presente de fim de ano da Companhia para a população curitibana, com participação efetiva da Prefeitura
Municipal, da Fundação Cultural de Curitiba e do Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC).
Conjugando teatro e dança, com efeitos especiais de

Programa ELETRICIDADANIA
É um programa de voluntariado criado em 2000 no
Oeste do Estado e estendido em 2001 para todo o
Paraná, tendo em vista os excelentes resultados alcançados, não apenas em termos de contribuição para a comunidade como também de melhoria do clima organizacional da Empresa.
Mediante parceria com o Centro de Ação Voluntária de
Curitiba, a COPEL promove o voluntariado empresarial,
sem a criação de estruturas onerosas ou investimento de
recursos desnecessários. O voluntário tem garantida sua
liberdade de participação e escolha de atuação, e o
Centro de Ação Voluntária ganha maior visibilidade e
participação no âmbito da sociedade.

luzes e som, as apresentações, com quase uma hora de
duração, foram realizadas em frente à Catedral de
Curitiba, diariamente, até 25 de dezembro.

A COPEL estimula os colaboradores a doar parte de
seu tempo em favor da comunidade. Os interessados são

liberados do expediente, por até quatro horas mensais,
para se dedicar à prestação de atividades voluntárias.
O colaborador compromete-se, igualmente, a doar quatro
horas do seu tempo livre para continuar seu trabalho
social.
Em 2001, o programa Eletricidadania contava com 272
voluntários cadastrados, que despenderam 5.907 horas
em trabalhos voluntários de interesse da comunidade.
Acordo com a Pastoral da Criança
A Pastoral da Criança, organismo de ação social da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), é
uma das mais importantes organizações de todo o mundo
a trabalhar com a saúde, nutrição e educação da
criança, do ventre materno aos seis anos de vida.
A Pastoral da Criança está presente especialmente nas
periferias das grandes cidades e nos bolsões de
miséria dos pequenos e médios municípios brasileiros,
tanto no meio urbano quanto no meio rural.
Em 2000, a COPEL celebrou acordo com a Pastoral da
Criança para arrecadar doações de consumidores
através das faturas de energia, sendo a cobrança
incluída na fatura mediante autorização expressa do
consumidor interessado.
Ao utilizar seu sistema de faturamento para facilitar a
arrecadação das doações de recursos à Pastoral da
Criança, a COPEL visa contribuir significativamente para
a manutenção e ampliação do excepcional trabalho de
caráter social, reconhecido mundialmente, desenvolvido
por aquela Entidade.
A expectativa da Empresa tem sido plenamente atingida.
O sucesso do programa é demonstrado pela expressiva
adesão dos consumidores. Em 2001, registraram-se
102.000 doações mensais à Pastoral da Criança por
meio das faturas de energia elétrica da Companhia.

UNIVERSALIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS
DA ENERGIA ELÉTRICA
Programa Luz no Campo
Marca registrada da atuação social da COPEL são os
amplos programas de eletrificação rural e urbana,
altamente subsidiados, implementados com a finalidade de universalizar os benefícios da energia elétrica na área de atuação da Companhia.
Na área de eletrificação rural, o último programa lançado pela Empresa, em parceria com a ELETROBRÁS, é o
“Luz no Campo”, em vigor desde abril de 2000, tendo
43.040 pretendentes cadastrados. Isso representa
7,5% acima da meta do programa, que era de 40.000
novas ligações até dezembro de 2002.
Até o fim de 2001 foram ligados 12.914 consumidores, dos quais 7.926 convencionais e 4.988 localizados em vilas rurais. Para tanto, foram construídos 3.586 quilômetros de redes, com aplicação de
28.867 postes e 8.468 transformadores, com potência
total instalada de 87.390 kVA.
Parte do custo da ligação é assumida pelo interessado
e parte pela COPEL.
MEIO AMBIENTE
Rede compacta ou linha verde
Rede compacta ou linha verde é o sistema de rede
compacta protegida, desenvolvido para substituir a rede
convencional onde a arborização é muito rica. É composto por cabos de alumínio recobertos por camada
plástica. Tal proteção permite aproximação maior dos
cabos entre si, que formam um triângulo sustentado por
um cabo de aço. Com a compactação da rede,
reduzem-se substancialmente a extensão e a freqüên-
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beginning of each year, master musicians of world renown for a series of lectures, courses, and workshops attended

more specifically to fourth-graders from public schools, through performances of the 30-minute play A Fantastic

by Parana’s young musicians; The International Festival of Londrina (FILO), an event that has been growing in

Journey to the World of Electricity. In 2001, 8,486 students in the main cities in western Paraná watched the play

importance year by year by bringing art to the heart of our State and promoting Paraná both domestically and

and participated in the associated writing contest, which evaluates the children’s grasp of the subject. Lectures on

internationally; The Londrina Music Festival, a traditional event that has revealed new talents and contributed to

the risks and proper use of electric power - In order to educate the community about the safety precautions

making them known by the public; Several professional and amateur theater groups, in cooperation with the State

to be taken regarding the use of electricity, COPEL has developed a program of lectures at schools, companies, and

Office for Culture, which, by means of a committee staffed by representatives from the different artistic categories,

community groups, in addition to promoting accident prevention weeks outside the Company. In 2001, this work

has selected the best projects to be sponsored. As a token of appreciation for COPEL’s support, Paraná’s artistic

reached 141,801 children, teenagers, and adults by means of 982 events. “Belém Viva” - Art is on the walls

community presented the Company with a plaque during the 22nd Gralha Azul Awards. COPEL Theater for Kids

Project: Artistic painting on COPEL’s walls - The “ Belém Viva” project, developed in Ponta Grossa with

- This is a project designed to take information and tips on the safe use of power to children around the age of 10,

support from COPEL and the Municipality through the city’s Cultural Foundation and Social Works Ser vice, has taken

cia da poda de árvores em torno dos condutores. Ao final
do ano a Empresa contava com 1.199 km de rede
compacta.

Irrigação para pequenas propriedades
A Empresa iniciou em 2001 no Oeste do Paraná uma
experiência pioneira de irrigação e fertiirrigação para
pequenas propriedades rurais. Denominado “Irrigação

Revitalização de nascente:

como Instrumento de Geração de Renda nas Pequenas

Projeto “Nascentes de Cidadania”

Propriedades Rurais”, o projeto constitui uma parceria
direta entre a COPEL e o produtor, com assistência

Em experiência inédita, em Londrina, a COPEL

técnica da EMATER-PR. A COPEL destinou recursos de

promoveu a revitalização da nascente do Córrego das

R$

Pombas, que fica em frente aos escritórios da Empresa

projetos-piloto, abrigados dentro do Programa de

naquela localidade. Além da recuperação ambiental do

Produção Rural, ora em andamento na Companhia.

50

mil

para

o

desenvolvimento

de

cinco

local, o projeto procurou adaptá-lo para uso do público em geral.

Com apoio desse programa, pequenos produtores estão
cultivando morangos em Santa Tereza do Oeste, tomates

Um das principais preocupações do projeto foi identificar

em Braganey, pepinos e melancias em Capitão Leônidas

e eliminar os despejos clandestinos de esgoto no córrego,

Marques e vegetais orgânicos em um dos reassentamen-

a fim de restaurar e preservar a qualidade da água.

tos da Usina de Salto Caxias, em Cascavel.

Revitalizado como área de lazer para a população, o
espaço previu bancos e mesinhas, além de área apropriada ao estacionamento público. Um espelho d’água,
abastecido pelas nascentes do córrego, foi construído
sobre a canalização original.

A COPEL fornece os equipamentos necessários ao
processo de irrigação de acordo com o tipo de
cultura. O objetivo é contribuir para o crescimento da
produtividade agrícola, fomentar o aumento da renda
familiar e a rentabilidade do sistema de eletrificação rural

da Empresa. As regiões Oeste e Sudoeste do Estado
concentram 34% dos consumidores rurais do Paraná e,
por isso, constituem território propício ao desenvolvimento
de projetos voltados ao uso mais intenso da energia
elétrica, especialmente nas pequenas propriedades.

Gov. Ney Braga: Foi dada continuidade em 2001 ao
Programa de Reassentamento da Usina Gov. Ney Braga,
em cumprimento do preconizado nos estudos e relatórios
ambientais do empreendimento. Foram beneficiadas 187
famílias, num total de 1.150 pessoas. A área adquirida foi de 1.918 alqueires, distribuídos em três fazen-

Projeto de repovoamento dos rios
No âmbito desse projeto, desenvolvido em parceria com
o IBAMA e a Sadia, foram distribuídos 300 mil alevinos de bagre em 19 rios de 12 municípios do Sudoeste
paranaense. A fim de estimular a consciência de
preservação ecológica nas comunidades envolvidas,
optou-se por promover a soltura dos alevinos por meio
de centenas de alunos de 13 escolas da região.
Campanha de combate à hantavirose
A COPEL teve participação decisiva na campanha de
combate à hantavirose, destinada a alertar a população ribeirinha das represas das usinas Gov. Bento
Munhoz da Rocha Netto, Gov. Ney Braga, Salto Caxias,
Gov. Parigot de Souza e Derivação do Rio Jordão sobre
o perigo da contaminação pelo hantavírus.

das, no Sudoeste do Paraná. A Usina de Segredo
– atualmente Usina Governador Ney Braga – foi a
primeira hidrelétrica implantada no País que teve por
base Estudos de Impacto Ambiental/Relatório de
Impactos sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA). O objetivo, atualmente, é concluir o processo, proporcionando
um atendimento isonômico a todas as famílias e
comunidades afetadas pela usina.
Projetos da fase de operação das usinas: Mesmo
depois de concluídas as obras e os grandes projetos
ambientais a elas inerentes, a COPEL continua mantendo
programas de apoio às comunidades na região de
influência das usinas, incluindo atendimento hospitalar,
educação de 1º e 2º graus, peixamento dos reservatórios
e estímulo à piscicultura, entre outros.

Programas ambientais das usinas
Salto Caxias: A Usina Hidrelétrica de Salto Caxias
entrou em operação em 1999, mas os programas
ambientais continuam trazendo benefícios para sua
região de influência. O programa de maior destaque é o
de reassentamento, que tem como objetivo atender os
pequenos proprietários e produtores rurais realocados em
função do enchimento do reservatório. A Companhia os
auxilia com toda a infra-estrutura necessária, visando
assegurar-lhes a integração social e a auto-sustentação
econômica. O programa beneficiou 600 famílias,
num total de 2.750 pessoas. A área adquirida foi de
7.681 alqueires, distribuídos em 10 fazendas, no
Sudoeste do Paraná.
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artistic painting done by children and teenagers on walls to the Belém neighborhood. The walls of COPEL’s

a holiday gift from the Company to the community, in cooperation with the City Administration, the Curitiba Cultural

substation in the area received a special coating of drawings and paintings that remind people of the precautions

Foundation, and the Curitiba Institute for Urban Research and Planning (IPPUC). Combining stage play and dance

they should take in respect of the risks involved in the use of electric power. “Our Art - Under the Light of

with special lighting and sound effects, the performances, almost an hour long, were carried out in front of

Paintbrushes” Project - Developed under a partnership with Ponta Grossa’s “Usina do Conhecimento”

Curitiba’s Cathedral ever y day until December 25th. VOLUNTEER WORK, PHILANTROPY, AND SOCIAL

(“Knowledge Factor y”), this itinerant art exhibition was designed to foster the development of art forms and artistic

INTEGRATION. ELETRICIDADANIA Program - This is COPEL’s Corporate Volunteer Program implemented

expression throughout central and southern Paraná. All registered artists – Company employees, outsourced

in 2000 in western Paraná and extended to the rest of the State in 2001 on account of the impressive results

workers, and their relatives – can display their artworks in those regions and get media coverage, which includes

obtained both in terms of contribution to the community and enhancement of the organizational climate. By

having their works exhibited by means of a virtual galler y on the Internet and on the Company’s intranet.

engaging Curitiba’s Center for Volunteer Work, a non-governmental organization, COPEL has been able to promote

A “Christmas of Light” in Curitiba - COPEL’s Auto de Natal (Christmas Play) premiered on December 5th, as

corporate volunteering without having to establish costly structures or invest unnecessar y resources. Under this

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
(Valores expressos em milhares de reais)

STATEMENT OF ADDED VALUE
(in thousands of reais)

Companhia
2001

Consolidado
2001

Companhia
2000

1.394.793
(3.650)
(8.270)
1.382.873

3.078.111
(11.297)
(5.805)
3.061.009

2.713.568
(8.981)
(24.635)
2.679.952

218.760
27.435
84.467
330.662

465.130
51.221
183.389
699.740

419.657
29.577
145.795
595.029

1.052.211

2.361.269

2.084.923

( - ) QUOTAS DE REINTEGRAÇÃO

132.536

284.466

261.490

( = ) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO

919.675

2.076.803

1.823.433

115.977
278.976
394.953

211.399
26.722
238.121

186.553
8.532
195.085

( = )VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR

1.314.628

2.314.924

2.018.518

Valor Adicionado ( médio ) por empregado
Taxa de contribuição do patrimônio líquido - %
Taxa de geração de riqueza - %
Taxa de retenção de riqueza - %

-––
26,1
21,4
36,2

386
45,9
26,5
20,5

318
41,2
25,4
21,3

RECEITAS
Venda de energia e serviços
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Resultado não operacional

( - ) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Insumos consumidos
Outros insumos adquiridos
Material e serviços de terceiros

( = ) VALOR ADICIONADO BRUTO

( + ) VALOR ADICIONADO TRANSFERIDO
Receitas financeiras
Resultado da equivalência patrimonial

Company
2001

Consolidated
2001

Company
2000

1,394,793
(3,650)
(8,270)
1,382,873

3,078,111
(11,297)
(5,805)
3,061,009

2,713,568
(8,981)
(24,635)
2,679,952

218,760
27,435
84,467
330,662

465,130
51,221
183,389
699,740

419,657
29,577
145,795
595,029

1,052,211

2,361,269

2,084,923

( - ) DEPRECIATION AND AMORTIZATION

132,536

284,466

261,490

( = ) NET ADDED VALUE

919,675

2,076,803

1,823,433

115,977
278,976
394,953

211,399
26,722
238,121

186,553
8,532
195,085

1,314,628

2,314,924

2,018,518

––26.1
21.4
36.2

386
45.9
26.5
20.5

318
41.2
25.4
21.3

REVENUES
Sales of electric power and services
Provision for doubtful accounts
Non-operating income

( - ) PURCHASES FROM THIRD-PARTIES
Consumed supplies
Other purchased supplies
Third-party materials and services

( = ) GROSS ADDED VALUE

( + ) ADDED VALUE TRANSFERRED
Financial income
Equity in results of investees

( = )ADDED VALUE TO DISTRIBUTE

Added value (average) per employee
Rate of contribution of shareholders’ equity - %
Rate of wealth generation - %
Rate of wealth retention - %
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partnership, volunteers are free to do community work as they please whereas the Center for Volunteer Work gains

medium-sized Brazilian municipalities. In 2000, COPEL established a cooperation agreement with Pastoral da

increased visibility and greater participation in society. Through the Eletricidadania Program COPEL encourages its

Criança to collect donations from power consumers through their electricity bills. Donations are only charged to

employees to share their time in community work by providing them “paid time-off” up to four hours a month as long

customers’ bills with their prior consent. By making use of its billing system to encourage and facilitate donations to

as they put in an equal number of hours from their free time. In 2001, the Eletricidadania Program featured 272

Pastoral da Criança, COPEL aims to contribute significantly to supporting and expanding the world-renowned social

registered volunteers who spent 5,907 hours in volunteer work for social projects. Cooperation Agreement

projects conducted by that institution. The Company’s expectations have been fully met. The success of this program

with Pastoral da Criança - Pastoral da Criança, the children’s program run by the National Conference of

is attested by the massive participation of COPEL’s customers. In 2001, Pastoral da Criança received 102,000

Brazilian Bishops (CNBB), is one of the most important organizations in the world engaged in providing basic

monthly donations through COPEL’s electricity bills. UNIVERSALIZATION OF THE BENEFITS OF ELECTRICITY. The

healthcare, nutrition, and education for children up to the age of six in urban and rural destitute communities.

“Luz no Campo” Program - COPEL is renowned for the wide range of highly subsidized programs for both rural

Pastoral da Criança is especially active in the outskirts of large cities and in poverty-stricken areas in small and

and urban electrification the Company has carried out to make the benefits of electricity available to ever yone

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
(Valores expressos em milhares de reais)

STATEMENT OF ADDED VALUE
(in thousands of reais)

Companhia
2001

Consolidado
2001

Companhia
2000

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO :
PESSOAL
Remunerações
Encargos sociais
Previdência e assistência
Auxílio-alimentação e educação
Indenizações e rescisões trabalhistas
Participação nos resultados
Custos imobilizados

GOVERNO
INSS (sobre folha de pagamento)
ICMS
Imposto de renda e contribuição social
PASEP
COFINS
Outros encargos

FINANCIADORES
Juros e variações monetárias
Aluguéis

ACIONISTAS
Remuneração do capital próprio
Lucros retidos

Company
2001

Consolidated
2001

Company
2000

DISTRIBUTION OF ADDED VALUE:

111.813
10.277
15.281
9.523
15.857
––(14.610)
148.141

254.299
22.672
34.491
19.144
28.087
24.000
(36.704)
345.989

222.119
38.218
33.412
18.912
13.385
20.000
(40.923)
305.123

31.022
296.333
16.773
8.814
40.681
93.830
487.453

64.161
634.872
146.523
22.681
104.680
232.477
1.205.394

34.001
539.314
133.109
17.104
78.941
225.978
1.028.447

195.350
8.374
203.724

272.537
15.694
288.231

236.774
17.571
254.345

170.000
305.310
475.310

170.000
305.310
475.310

160.000
270.603
430.603

1.314.628

2.314.924

2.018.518

PERSONNEL
Pay and bonus
Social charges on payroll
Pension and healthcare plan
Food and education benefits
Provisions for severance payments
Employee profit sharing
Costs capitalized to construction in progress

GOVERNMENT
Social security charges on payroll - INSS
State value-added tax (ICMS)
Income tax and social contribution
PASEP regulatory charge
COFINS regulatory charge
Other charges

FINANCING AGENTS
Interest and monetary variations
Rentals

SHAREHOLDERS
Interest on capital
Retained earnings

111,813
10,277
15,281
9,523
15,857
––(14,610)
148,141

254,299
22,672
34,491
19,144
28,087
24,000
(36,704)
345,989

222,119
38,218
33,412
18,912
13,385
20,000
(40,923)
305,123

31,022
296,333
16,773
8,814
40,681
93,830
487,453

64,161
634,872
146,523
22,681
104,680
232,477
1,205,394

34,001
539,314
133,109
17,104
78,941
225,978
1,028,447

195,350
8,374
203,724

272,537
15,694
288,231

236,774
17,571
254,345

170,000
305,310
475,310

170,000
305,310
475,310

160,000
270,603
430,603

1,314,628

2,314,924

2,018,518
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within the Company’s ser vice area. COPEL’s latest rural electrification program, named “Luz no Campo” (“Light for

green lines are a protected, compact-design power grid, developed to replace the conventional grids in areas with

the Countr yside”), was launched in April 2000 under a partnership with ELETROBRÁS to have 40,000 new rural

great concentration of trees. It is composed of aluminum cables covered with a plastic coating. This allows cables

customers connected to the Company’s grid by the end of 2002. A total of 43,040 people signed up for the program

to be set up closer together in a triangular formation supported by a steel cable. This technology greatly reduces

so far, a figure 7.5% greater than COPEL’s projected goal. At the end of 2001, 12,914 new customers had already

the need for the trees nearby to be cut off or severely trimmed. At the end of 2001, COPEL relied on 1,199

been connected to COPEL’s grid under this Program, 7,926 of which were conventional customers while the

kilometers of compact-design distribution grids. Recovery of riverheads: the “Nascentes de Cidadania”

remaining 4,988 were people from “rural villages”. Such connections required the construction of 3,586 kilometers

Project - In a pioneering experiment in Londrina, COPEL promoted the revitalization of the head of the Córrego das

of rural grids, the implantation of 28,867 power poles and the installation of 8,468 transformers, with a total

Pombas (“Dove stream”), located across from the Company’s offices in that city. In addition to recovering the

transforming capacity of 87,390 kVA. Connection costs are shared between the Company and the applicants.

surrounding environment, the project sought to adapt it for public use. One of the primar y concerns throughout the

ENVIRONMENT. Compact-design distribution lines or green lines - Compact-design distribution lines or

project was to spot and eliminate illegal flows of sewage into the stream in order to restore and preser ve the quality

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL ANUAL - 2001
(Valores expressos em milhares de reais)

ANNUAL SOCIAL BALANCE SHEET - 2001
(in thousands of reais)

Consolidado
2001

Companhia
2000

BASE DE CÁLCULO
Receita Líquida ( RL )
Lucro Operacional ( LO )
Folha de Pagamento Bruta ( FPB )
Valor Adicionado Total ( VAT)

2.261.902
651.638
446.854
2.314.924

23.366
86.833
22.297
14.787
1.362
3.207
3.749
24.000
654
180.255

INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
Educação - Programa Luz das Letras, escolas nas
usinas e campanhas sobre riscos da energia
Cultura, esporte e lazer
Saúde e Saneamento - Apoio social aos municípios
Habitação- Reassentamento de famílias
Doações, contribuições e programa Eletricidadania
Programa Social de Eletrificação Rural
Programas Sociais Baixa Renda Urbano e Vilas Rurais
Total de contribuições para a sociedade
Tributos - excluídos encargos sociais

INDICADORES AMBIENTAIS
Estudo de Impacto Ambiental / Estação Ecológica
Relacionados com a operação da empresa
Rede Compacta ou Linha Verde
Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial
Museu Ecológico / Universidade do Meio Ambiente
Programas Especiais / Projetos externos

2000

Company

2,261,902
651,638
446,854
2,314,924

2,021,257
608,347
380,047
2,018,518

BASIS FOR CALCULATION

INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
Alimentação - Auxílio-alimentação e outros
Encargos sociais compulsórios
Previdência
Saúde - Convênio assistencial
Segurança no trabalho - CIPA e exames periódicos
Educação - Auxílio-educação e outros
Capacitação e desenvolvimento profissional
Participação nos resultados
Outros - Auxílio-creche e vale-transporte excedente

Consolidated
2001
Net revenues (NR)
Operating income (OI)
Gross payroll (GP)
Total Added Value (TAV)

2.021.257
608.347
380.047
2.018.518
% Sobre:
FPB
RL
5,2
1,0
19,4
3,8
5,0
1,0
3,3
0,7
0,3
0,1
0,7
0,1
0,8
0,2
5,4
1,1
0,1
40,2 8,0

VAT
1,0
3,8
1,0
0,6
0,1
0,1
0,2
1,0
7,8

% Sobre:
LO
RL

VAT

22.634
72.219
18.531
18.073
982
3.620
3.080
20.000
670
159.809

INTERNAL SOCIAL INDICATORS

% Sobre:
FPB
RL
5,1
1,0
16,2
3,2
4,1
0,8
4,0
0,8
0,2
0,8
0,2
0,7
0,1
4,5
0,9
0,1
35,7
7,0

VAT
1,0
3,1
0,8
0,8
0,2
0,1
0,9
6,9

% Sobre:
LO
RL

VAT

608
0,1
––5.249
0,8
0,2
5.330
0,8
0,2
9.080
1,4
0,4
548
0,1
––26.955
4,1
1,2
1.548
0,2
0,1
49.318
7,5
2,1
1.141.233 175,1 50,5
1.190.551 182,7 52,6

––0,2
0,2
0,4
––1,2
0,1
2,1
49,3
51,4

365
0,1
––4.228
0,6
0,2
2.869
0,4
0,1
6.683
1,0
0,3
822
0,1
––3.981
0,6
0,2
6
––––18.954
2,8
0,8
994.446 152,6 44,0
1.013.400 155,5 44,8

––0,2
0,1
0,3
––0,2
––0,8
43,0
43,8

% Sobre:
LO
RL
427
0,1
––427
0,1
–––

VAT
–––––

% Sobre:
LO
RL
1.692
0,3
0,1
1.692
0,3
0,1

VAT
0,1
0,1

0,2
0,1
––0,3
0,3

558
3.917
293
4.768
6.460

––0,2
––0,2
0,3

5.646
2.502
610
8.758
9.185

0,9
0,4
0,1
1,4
1,5

0,2
0,1
––0,3
0,3

0,1
0,6
––0,7
1,0

––0,2
––0,2
0,3

Food – Assistance for food and others
Regulatory social charges
Pension plan
Healthcare – health plan and other benefits
Workplace safety – Internal Workplace Accident
Prevention Committee and regular medical examinations
Education – Assistance for education and others
Personnel training and development
Employee profit sharing
Nursery school (financial assistance) and bus tokens - surplus

23,366
86,833
22,297
14,787

% of:
GP
5.2
19.4
5.0
3.3

NR
1.0
3.8
1.0
0.7

TAV
1.0
3.8
1.0
0.6

1,362
3,207
3,749
24,000
654
180,255

0.3
0.7
0.8
5.4
0.1
40.2

0.1
0.1
0.2
1.1
––8.0

0.1
0.1
0.2
1.0
––7.8

% of:
OI

NR

608
0.1
––5,249
0.8
0.2
5,330
0.8
0.2
9,080
1.4
0.4
548
0.1
––26,955
4.1
1.2
1,548
0.2
0.1
49,318
7.5 2.1
1,141,233 175.1 50.5
1,190,551 182.7 52.6

EXTERNAL SOCIAL INDICATORS
Education - Luz das Letras Program, schools in power
plants, and campaigns on the risks of electricity
Culture, sports, and leisure
Healthcare and sanitation – social support to municipalities
Housing – resettlement of families
Donations, contributions, and Eletricidadania program
Rural Electrification Program
Urban and Rural Low-income Programs
Total of contributions to the community
Taxes ( regulatory charges excluded)

ENVIRONMENTAL INDICATORS
Environmental Impact Studies / Ecological Station
Related to the Company’s operation
Compact-design or green lines
Industrial and Technological Development Program
Ecological Museum / Environment University
Special programs / External projects

22,634
72,219
18,531
18,073

% of:
GP
5.1
16.2
4.1
4.0

NR
1.0
3.2
0.8
0.8

TAV
1.0
3.1
0.8
0.8

982
3,620
3,080
20,000
670
159,809

0.2
0.8
0.7
4.5
0.1
35.7

––0.2
0.1
0.9
––7.0

––0.2
0.1
0.9
––6.9

TAV

% of:
OI

NR

TAV

––0.2
0.2
0.4
––1.2
0.1
2.1
49.3
51.4

365
0.1
4,228
0.6
2,869
0.4
6,683
1.0
822
0.1
3,981
0.6
6
––18,954
2.8
994,446 152.6
1,013,400 155.5

––0.2
0.1
0.3
––0.2
––0.8
44.0
44.8

––0.2
0.1
0.3
––0.2
––0.8
43.0
43.8

427
427

% of:
OI
0.1
0.1

NR
–––––

TAV
–––––

% of:
OI
1,692
0.3
1,692
0.3

NR
0.1
0.1

TAV
0.1
0.1

5,646
2,502
610
8,758
9,185

0.9
0.4
0.1
1.4
1.5

0.2
0.1
––0.3
0.3

0.2
0.1
––0.3
0.3

558
3,917
293
4,768
6,460

––0.2
––0.2
0.3

––0.2
––0.2
0.3

0.1
0.6
––0.7
1.0
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of its waters. Revitalized as a public leisure area, the location was outfitted with benches and tables and a parking

ture involved. The Company’s goal is to foster agricultural productivity and increase family income in small farms

area. A pond filled with water from the stream was also built over the original pipe work. Irrigation for small

as well as to improve the returns on its rural electrification system. Western and southwestern Paraná concentrate

farms - In 2001, under a partnership with local farmers and counting on technical assistance provided by EMATER-

34% of the State’s rural power consumers, which makes those regions attractive for the development of projects

PR, COPEL launched in western Paraná another pioneering experiment, involving the irrigation and fertilization of

aimed at increasing power consumption, especially in small farms. River Restocking Project - As part of this

small farms, named “Irrigation as a tool for wealth generation in small farms”. COPEL set aside R$ 50 thousand for

project, developed in association with IBAMA and Sadia, 300 thousand fr y of the bagre (“catfish”) species were

the development of five trial projects, as part of the Rural Production Program currently run by the Company. As a

released in 19 rivers from 12 towns in southwestern Paraná. In order to raise the environmental awareness of the

result of this program, small farmers are growing strawberries in Santa Tereza do Oeste, tomatoes in Braganey,

communities involved, the Company decided the fr y should be set free by children from 13 schools in the area.

cucumbers and watermelons in Capitão Leônidas Marques, and organic vegetables in one of the settlements of the

Campaign against the hanta virus - COPEL played a decisive role in a campaign designed to warn the river-

Salto Caxias Power Plant, in Cascavel. COPEL provides the equipment required for irrigation according to the cul-

side population near the reser voirs of the facilities of Gov. Bento Munhoz da Rocha Netto, Gov. Ney Braga, Salto

WORKFORCE INDICATORS – (in units)

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL
- em unidades
Empregados no final do período

5.854

6.148

Escolaridade dos empregados
Superior e extensão universitária
2º Grau
1º Grau

Total Homens Mulheres
1.943
1.437
506
3.308
2.846
462
603
575
28

Total Homens Mulheres
2.064
1.522
542
3.433
2.939
494
651
618
33

Faixa etária dos empregados
Abaixo de 30 anos
De 30 até 45 anos (exclusive)
Acima de 45 anos

268
4.300
1.286

380
4.639
1.129

Admissões durante o período

––

27

996

1.069

0,9

0,8

5,7
490

4,9
498

0,6

0,6

1,9

1,6

Employees at year-end

5,854

School attendance by employees
College and college extension
2º Degree (High School)
1º Degree (Elementary School)

Total
1,943
3,308
603

Employees age brackets
Below 30
30 to 45 (exclusive)
Above 45

268
4,300
1,286

380
4,639
1,129

-

27

996

1,069

Employees hired in the period

Mulheres que trabalham na empresa
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres
em relação ao nº total de mulheres
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em
relação ao nº total de gerentes
Negros e pardos que trabalham na empresa
% de cargos gerenciais ocupados por negros em
relação ao nº total de negros
% de cargos gerenciais ocupados por negros em
relação ao nº total de gerentes

Portadores de deficiência física - Instituições
e empregados
278
Dependentes
13.804
Bolsistas
667
Estagiários
132
Contratados e terceirizados - postos de serviços
1.497
INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO
AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL
Relação entre a maior e a menor
remuneração na empresa

Acidentes de trabalho

114
14.479
618
139

6,148
Male
1,437
2,846
575

Female
506
462
28

Total
2,064
3,433
651

Female employees
% of managerial positions occupied by women
out of the total number of female employees
% of managerial positions occupied by women
out of the total number of managers
Black and mixed-blood employees
% of managerial positions occupied by black employees
out of the total number of black employees
% of managerial positions occupied by black employees
out of the total number of managers

0.9

0.8

5.7
490

4.9
498

0.6

0.6

1.9

1.6

People with physical disabilities
– Institutions and employees
Dependents
Students employed part-time
Interns
Outside contractors – number of job positions
RELEVANT DATA ABOUT CORPORATE CITIZENSHIP

278
13,804
667
132
1,497

114
14,479
618
139
NA

24.9
52

24.9
123

Male
1.522
2.939
618

Famale
542
494
33

ND
Highest-lowest remuneration ratio
Work-related accidents

24,9
52

24,9
123
Coporate decision-making levels in 2000 and 2001 :

Nos processos de gestão da empresa os órgãos de decisão em 2001 e 2000 foram:
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos:
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos:
A previdência privada contempla:
A participação nos lucros ou resultados contempla:
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade
social e ambiental adotados pela empresa:
Quanto à participação dos empregados em programas de trabalho voluntário, a empresa:

pela direção e gerências
pela direção e gerências
todos os empregados
todos os empregados
são sugeridos
apoia, organiza e incentiva

Social and environmental projects were established by:
Workplace safety and salubrity standards were established by:
Pension plan comprises:
Profit sharing comprises:
In selecting suppliers, the same ethical, social responsibility
and environmental standards adopted by the Company are:
As to employees’ participation in volunteer work programs the Company:

Officers and managers
Officers and managers
All employees
All employees
Suggested
Supports, organizes, and gives incentives to
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Caxias, Gov. Parigot de Souza, and Jordan River Diversion about the dangers of contamination by the deadly hanta virus.

impact studies developed for the project. A total of 187 families or 1,150 people were benefited by this program. The

Power plant environmental programs: Salto Caxias – The Salto Caxias Hydroelectric Power Plant started

Company purchased for this purpose an area of 4,641 hectares, distributed among three farms, in southwestern Paraná.

commercial operation in 1999, but its related environmental programs have continued to bring benefits to the area

The Segredo Power Plant – later renamed Gov. Ney Braga Power Plant – was the first hydroelectric facility to be built in

influenced by the project. The most important of them is the Salto Caxias resettlement program, which was designed to assist

Brazil based on Environmental Impact Studies and on an Environmental Impact Statement. The Company is now focused on

the small landowners and rural producers who had to resettle due to the filling of the facility’s reservoir. COPEL has been

completing the process by ensuring that all families and communities affected by the power plant are given an equitable

providing them with all the infrastructure required for their social integration and economic self-sustainability. The program

treatment. Programs carried out during the operational stage of power plants – Even after the completion of

has benefited 600 families or 2,750 people. For this program COPEL purchased 18,588 hectares, distributed among

its engineering projects and the main environmental programs related to them, COPEL continues to support the communities

10 farms, in southwestern Paraná. Gov. Ney Braga – In 2001, the Company resumed the resettlement program for the

within the area influenced by its facilities by providing them with hospital treatment, elementary and high school education,

Gov. Ney Braga Hydroelectric Power Plant, in compliance with the environmental impact statements and environmental

river restocking, and incentives to fish breeding, among other measures.

DISTRIBUINDO CONFORTO
E QUALIDADE DE VIDA

A Copel Distribuição é responsável por levar conforto e

As estratégias da COPEL Distribuição buscam a plena con-

qualidade de vida a quase três milhões de consumidores,

secução de sua Visão, assim enunciada: “ser reconhecida

em 98% do Estado do Paraná. É considerada atualmente

mundialmente, até 2004, pela excelência de suas realiza-

a melhor empresa de distribuição de energia do Brasil, de

ções”.

acordo com a Associação Brasileira dos Distribuidores de

E o foco das realizações da COPEL Distribuição é o cliente.

Energia Elétrica (ABRADEE), e tem os clientes residenciais

Com efeito, os dois grandes objetivos da COPEL

mais satisfeitos entre as grandes distribuidoras (mais de um

Distribuição são distribuir conforto e qualidade de vida e

milhão de consumidores), conforme pesquisa realizada

superar as expectativas de seus clientes.

pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão

Entre os projetos desenvolvidos em 2001 pela COPEL

regulador e fiscalizador do setor elétrico brasileiro.

Distribuição, destacam-se os seguintes:
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COPEL Distribution is

provide customers with in-depth information on the benefits, performance, and power consumption of different household

responsible for taking comfort and quality of life to almost three million consumers in 98% of the State of Paraná. It is currently

appliances, through a website (www.copelconforto.com) or a toll-free number (0800-46-0101). The program is aimed at having

considered the best power distribution company in Brazil, according to ABRADEE (the Brazilian Association of Power

customers make better use of electricity to enjoy more comfort and quality of life. Special sale of electrical appliances:

Distributors), and ranks first in customer satisfaction among the major power distribution utilities (one million plus customers),

double benefit - In order to increase the use of energy-efficient appliances certified by PROCEL (an energy conservation

according to a poll conducted by ANEEL (the National Electric Power Agency), the regulatory authority of the Brazilian power

program sponsored by Eletrobrás) and in compliance with legal requirements, COPEL Distribution ran a campaign in November

sector. COPEL Distribution’s strategies are aimed at fully actualizing its Vision Statement, which reads: “to be internationally

and December 2001 to promote the sale of electrical appliances. It was the first initiative of this kind in the history of COPEL.

acknowledged, by 2004, for the excellence of its accomplishments”. And COPEL Distribution’s accomplishments center on the

In cooperation with a major appliance store chain, 4,530 appliances were sold to residential customers, who were given rebates

customer. Indeed, the two major goals of COPEL Distribution are to distribute comfort and quality of life and to outperform

upon presentation of an electricity bill. In addition to satisfying the buying public and its sales partner, COPEL Distribution met

customers’ expectations. The following are some of the most important projects developed by COPEL Distribution in 2001: COPEL

all the criteria set forth by ANEEL (the National Electric Power Agency) in developing this project. COPEL SOLUTIONS. Energy

COMFORT. Turning electricity into quality of life - COPEL Comfort is a program developed by COPEL Distribution to

solutions for large companies (www.copelsolucoes.com) - The COPEL Solutions program was officially launched in

COPEL CONFORTO

COPEL SOLUÇÕES

COPEL Distribuição reafirma seu perfil de vanguarda no
setor elétrico brasileiro como a primeira empresa de energia

Transformando energia em qualidade de vida

Soluções em energia para grandes empresas

do País a oferecer serviços pelo celular WAP. Com essa

COPEL Conforto é um programa desenvolvido para possibili-

(www.copelsolucoes.com)

tecnologia, os consumidores têm acesso a dados de sua

tar aos clientes conhecer em detalhes os benefícios, desem-

O programa COPEL Soluções foi lançado oficialmente em

conta de energia pelo telefone celular, e os investidores e

penho e consumo de diversos aparelhos eletrodomésticos,

outubro de 2001 para atender a necessidades e expectati-

acionistas podem obter a cotação diária das ações da COPEL

através de website específico (www.copelconforto.com) ou

vas dos clientes industriais e comerciais na identificação e

nas Bolsas de Valores de São Paulo e de Nova Iorque.

de telefone gratuito (0800-46-0101).

implementação das melhores e mais rentáveis soluções no

A tônica do programa é que os clientes residenciais utilizem

uso de energéticos.

O programa de franquias da COPEL, com cinco agências

melhor a energia elétrica para viver com mais conforto e
qualidade de vida.

Franquias COPEL: um serviço pioneiro no mundo

QUALIDADE DE ATENDIMENTO

instaladas no Paraná, vem se revelando um negócio vantajoso para a COPEL Distribuição, para os parceiros

Venda incentivada de eletrodomésticos:
benefício dobrado
Com o objetivo de incentivar a utilização de aparelhos
eficientes e certificados pelo Programa de Combate ao
Desperdício de Energia Elétrica (PROCEL), e em cumprimento
a determinações legais, foi realizada em novembro e dezembro de 2001 uma campanha de venda de eletrodomésticos.
A medida constituiu iniciativa inédita na história da Empresa.
Com bônus de desconto concedidos pela COPEL Distribuição,
mediante apresentação de uma conta de luz, foram vendidos
4.530 eletrodomésticos a clientes residenciais, através de
convênio com uma grande rede de lojas do varejo.
Além de satisfazer o público adquirente e o parceiro varejista, a COPEL Distribuição cumpriu rigorosamente os
critérios definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) no desenvolvimento desse projeto.

Atendimento telefônico 24 horas por dia

empreendedores e, principalmente, para os clientes. Os prin-

As Centrais de Atendimento Telefônico da COPEL

cipais resultados são a redução de custos com ativos imobi-

Distribuição operam com ligações gratuitas (0800) e têm

lizados para a COPEL em face do investimento realizado

capacidade para atendimento de um milhão de ligações por

pelos franqueados em novos serviços, o aumento da eficácia

mês. Todas as centrais do Estado (Curitiba, Ponta Grossa,

e rentabilidade e a maior satisfação dos clientes que

Cascavel, Londrina e Maringá) são integradas por um

preferem atendimento personalizado.

sistema de última geração que se utiliza do anel de fibras
ópticas da COPEL.

TECNOLOGIA DE PONTA EM SISTEMAS
E PRODUTOS INOVADORES

Agência virtual na Internet
A Agência Virtual da COPEL Distribuição, com média de

Sistema de Operação da Distribuição

65.000 acessos por mês, possibilita aos clientes obter infor-

A preservação e melhoria da confiabilidade do sistema

mações sobre sua conta de energia (débitos, créditos e

elétrico e dos serviços e, acima de tudo, o pronto

históricos de consumo), emitir segunda via da conta para

atendimento às emergências têm sido possíveis em virtude de

pagamento e solicitar e cancelar serviços.

um sistema computacional desenvolvido na própria COPEL
para esse fim.

Informações por meio do celular: Cell Wap

Graças a equipamentos automatizados, o sistema de

(wireless application protocol)

distribuição de energia elétrica é operado remotamente, em

Em tempos de acelerado desenvolvimento tecnológico, a

tempo real, a partir de centros de operação, o que possibilita
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October 2001 in order to meet the needs and expectations of industrial and commercial customers by identifying and

bills online through their mobile phones, and investors and shareholders to check the daily quotes of COPEL’s stock on the New

implementing the best and most profitable solutions in terms of power utilization. QUALITY CUSTOMER-SERVICE. 24-hour

York and São Paulo stock exchanges. COPEL Franchises: an innovative service worldwide. - The COPEL Franchises

Phone Service - COPEL Distribution’s call centers are toll-free (0800) and can handle up to a million calls a month. All the

program, with five franchisees in Paraná, has turned out to be an attractive business for COPEL Distribution, for its enterprising

centers throughout the State (Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina, and Maringá) are integrated by a cutting-edge system

partners, and above all for the Company’s customers. The main results yielded by the project for COPEL are reduced costs with

employing COPEL’s fiber optics ring-like network. Virtual office on the Internet - COPEL Distribution’s virtual office website,

property, plant, and equipment, as investments in new services are made by the franchisees, increased efficiency and profitability,

with an average of 65,000 hits a month, allows customers to obtain information on their electricity bills (debits, credits, and

and greater satisfaction for those customers who prefer the personalized service provided by the franchised offices. CUTTING-

consumption records), issue copies of the bill for payment, and request and cancel services. Information through cell

EDGE TECHNOLOGY IN INNOVATIVE SYSTEMS AND PRODUCTS. Distribution Operation System. - A computer system

phones: Cell Wap (wireless application protocol) - Keeping pace with this age of accelerated technological

developed in-house accounts for the increased reliability of COPEL’s power system and power distribution services and, most

development, COPEL Distribution has reaffirmed its position in the forefront of the Brazilian power sector as the first company in

important, provides swift response to emergencies. Thanks to automated equipment, the power distribution system is remotely

the country to make services available through WAP cell phones. This technology allows customers to access information on their

operated, in real time, from the operation centers, allowing the Company to reduce power outages and operational costs as

a redução das interrupções do fornecimento de energia

Certificações ISO

elétrica e dos custos operacionais.

A qualidade dos serviços da COPEL Distribuição já foi

Em 2001, foram investidos R$ 5,16 milhões em obras de

atestada por certificações ISO conferidas à Central de

automação do sistema de operação da Distribuição.

Atendimento Telefônico (ISO 9002) e às funções “Medição
de Energia” e “Faturamento, Arrecadação e Cobrança”

Atendimento digital e via satélite

(ISO 9001).

Na região de Curitiba, o despacho de serviços às equipes
de campo é feito através de sistema de rádio, com sistema
de comunicação digital “troncalizado”, de uso exclusivo da

MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA:

COPEL Distribuição. Os veículos equipados com esse sistema

QUASE 3 MILHÕES DE CLIENTES

possuem computador de bordo que permite às equipes
visualizar as solicitações de consumidores em sua área de

102 mil novas ligações de consumidores

atuação, recebidas nas centrais de atendimento.

Foram realizadas, em 2001, 101.523 ligações (78.281

No interior do Estado e litoral, a COPEL Distribuição

residenciais, 16.057 rurais, 6.518 comerciais e 1.103

utiliza-se de um sistema de comunicação via satélite, que

industriais), totalizando 2.937.571 clientes atendidos pela

permite enviar mensagens de texto a qualquer veículo, em

COPEL, número 3,6% superior aos 2.836.050 de dezembro

qualquer local do Paraná, além de identificar as

de 2000.

CONSUMO POR CLASSE (MWh)/Consumption by consumer category
Classe/Category
Residencial/Residential
Industrial/Industrial
Comercial/Commercial
Rural/Rural
Poderes Públicos/Government Offices
Iluminação Pública/Street Lighting
Serviço Público/Public Service
Próprio/COPEL’s own consumption
Total/Total
Consumidores Livres/Unregulated Customers
-Distribuição/Distribution
-Geração/Generation

2001
4.311.700
7.308.055
2.638.769
1.137.253
410.860
675.604
518.944
27.393
17.028.578

2000
4.447.391
6.868.185
2.562.616
1.128.692
431.529
672.684
505.344
33.341
16.649.782

857.329
151.787`

979.363
0

Var. (%)
-3,1
6,4
3,0
0,8
-5,0
0,4
2,7
-17,8
2,3
12,5
----

Número de Consumidores
O número de consumidores com faturamento em dezembro de 2001 foi 3,6% maior que o do mesmo
mês no ano anterior, como se pode observar na tabela a seguir:
Number of customers
The number of customers billed as of December 2001 was 3.6% up from the number for December 2000,
as shown on the following table:

coordenadas e localização destes.
Distribuição Direta por Classe de Consumo

NÚMERO DE CONSUMIDORES/Number of customers

Célula a combustível: uma visão de futuro

O consumo total de energia elétrica na área de atuação da

Em 2001 a COPEL Distribuição passou a ser a primeira

COPEL em 2001 foi de 17.028.578 MWh, com crescimen-

empresa no Hemisfério Sul a utilizar a tecnologia denomina-

to de 2,3% em relação a 2000. O incremento de 378.796

da geração distribuída (célula a combustível), antes restrita à

MWh durante o ano equivale ao atendimento de cerca de

América do Norte e a alguns países da Europa. A célula a

200 mil consumidores residenciais com consumo médio de

combustível gera energia a partir da reação química entre o

158 kWh/mês ou de uma cidade com aproximadamente

gás natural e o ar, sem agressão ao meio ambiente, pois as

um milhão de habitantes.

Classe/Category
Residencial/Residential
Industrial/Industrial
Comercial/Commercial
Rural/Rural
Poderes Públicos/Government Offices
Iluminação Pública/Street Lighting
Serviço Público/Public Service
Próprio/COPEL’s own consumption
Total/Total
Consumidores Livres/Unregulated Customers
- Distribuição/Distribution
- Geração/Generation

emissões de poluentes são consideradas de baixíssimo nível,
segundo parâmetros dos órgãos ambientais. Estima-se que
em cinco anos já será possível desfrutar dessa tecnologia em
residências.

2001
2.304.333
45.326
248.633
302.767
28.440
4.133
3.346
593
2.937.571

2000
2.226.052
44.225
242.115
286.710
28.778
3.840
3.297
1.033
2.836.050

4
2

2
0

Var. (%)
3,5
2,5
2,7
5,6
-1,2
7,6
1,5
-42,6
3,6
-------
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well. In 2001, COPEL Distribution invested R$ 5.16 million in the automation of its distribution operation system. Digital and

technology is expected to be available for households. ISO Certification - COPEL Distribution’s standards of service have been

satellite-based service - In the Curitiba metropolitan area, service dispatch to field teams is carried out through a digital

attested by ISO certifications conferred upon its Call Center (ISO 9002) and the processes of “Power Metering” and “Billing and

trunking system used exclusively by COPEL Distribution. Vehicles outfitted with this system feature onboard computers that allow

Collection” (ISO 9001). POWER MARKET: NEARLY 3 MILLION CUSTOMERS. 102 thousand new customer connections

crews to view customers requests within their area of operation received through the Company’s call centers. In the State’s

- In 2001, 101,523 new customer connections were implemented – 78,281 residential, 16,057 rural, 6,518 commercial, and

countryside and coastal areas COPEL Distribution employs a satellite-based communications system that allows text messages to

1,103 industrial customers – amounting to 2,937,571 customers supplied by COPEL Distribution, a 3.6% increase over the

be sent to any vehicle anywhere in the State, in addition to identifying the coordinates and location of such vehicles. Fuel cell:

figure of 2,836,050 recorded in December 2000. Consumption by consumer category - In 2001, total power

a vision of the future - In 2001, COPEL Distribution became the first company in the southern hemisphere to use the so-called

consumption throughout COPEL Distribution’s concession area amounted to 17,028,578 MWh, having increased by 2.3% over

distributed generation through fuel cells technology, previously available only in North America and Europe. The fuel cell

2000. The growth of 378,796 MWh during the year equals the yearly power consumption of about 200 thousand residential

generates power from the chemical reaction between natural gas and air, with no harm to the environment, since the emission

customers with a monthly average of 158 kWh or a city with around one million inhabitants.

of pollutants is negligible according to the parameters set forth by the environment protection agencies. In five years time, this

GERANDO ENERGIA
COM SEGURANÇA E CONFIABILIDADE

A COPEL Geração tem como principais objetivos
explorar o serviço de geração de energia elétrica, objeto
dos contratos de concessão firmados com a Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), produzindo
energia elétrica com segurança e confiabilidade,
preservando o meio ambiente e maximizando a rentabilidade de seus serviços.
Em 2001, a COPEL Geração empenhou-se, sobretudo,
em aumentar a capacidade e a confiabilidade do parque
gerador da COPEL para o atendimento ao mercado e em
modernizar seus sistemas e instalações.

44

SAFE

AND

RELIABLE

POWER

GENERATION

•

COPEL Generation was created

Guaricana, which together account for 98% of the Company’s power generation. The Center is a pioneering

to exploit the power generation business under concessions awarded by the National Electricity Agency

project in Brazil, especially if considered that it oversees the remote operation of 4,500 MW of installed

(ANEEL), generating energy with safety and reliability, preser ving the environment, and maximizing the

capacity altogether. Several upgrades were carried out during the year in the facilities of Gov. Bento

profitability of its ser vices. In 2001, COPEL Generation’s primar y concer n was to increase the capacity and

Munhoz da Rocha, Gov. Ney Braga, Gov. Parigot de Souza, Salto Caxias, Marumbi, Jordan River Diversion,

reliability of its generating plants and to upgrade systems and facilities to meet market demand. At the

Guaricana, Melissa, Mourão, Apucaraninha, and Figueira, in order to ensure greater availability of their

beginning of the year, the Generation Operation Center (GOC) became operational. From this facility,

generating units. The power plants of Gov. Parigot de Souza, Guaricana, and Marumbi were automated.

located in Curitiba, COPEL Generation remotely controls the hydroelectric facilities of Gov. Bento Munhoz

Having been chosen to run the Araucária Ther mal Power Plant, COPEL Generation has been implementing

da Rocha Netto, Gov. Ney Braga, Jordan River Diversion, Salto Caixas, Gov. Parigot de Souza, and

the infrastructure required for this purpose and developing a broad program of personnel training geared

No início do ano, entrou em operação o Centro de

Tendo sido escolhida como responsável pela operação e

na COPEL e no Estado do Paraná. A Empresa também

Operação da Geração (COG). A partir dessa central,

manutenção da Usina Termelétrica de Araucária, a

coordenou estudos de avaliação eletroenergética da

localizada em Curitiba, a COPEL Geração opera remo-

COPEL Geração está implementando a infra-estrutura

Região Sul, visando minimizar os impactos do raciona-

tamente as usinas hidrelétricas Gov. Bento Munhoz da

necessária para essa atividade e desenvolvendo amplo

mento.

Rocha Netto, Gov. Ney Braga, Derivação do Rio Jordão,

programa de capacitação de pessoal, específico para

Salto Caixas, Gov. Parigot de Souza e Guaricana, que

usinas a gás natural.

A COPEL Geração já obteve a certificação ISO 9001
para o processo de Gestão Técnica de Empreendimentos

respondem por aproximadamente 98% da produção de
energia da Companhia. O COG é pioneiro no Brasil, em

Outro importante projeto a cargo da COPEL Geração é a

particular quando se trata da teleoperação de uma potên-

repotenciação da Termelétrica de Figueira visando ao

cia instalada da ordem de 4.500 MW.

acréscimo de 127,5 MW aos atuais 20 MW instalados

Satisfação dos clientes

na usina, mediante implantação de uma nova unidade

Em meados de 2001, a COPEL Geração realizou sua

Diversas melhorias foram efetuadas ao longo do ano nas

geradora. Em setembro de 2001 foi emitida a licença

primeira pesquisa entre os clientes dos segmentos

usinas Gov. Bento Munhoz da Rocha, Gov. Ney Braga,

prévia desse projeto pelo Instituto Ambiental do Paraná

“Energia”, “Operação e Manutenção” e “Engenharia e

Gov. Parigot de Souza, Salto Caxias, Marumbi,

(IAP), já tendo sido iniciados os trabalhos de gestão téc-

Meio Ambiente”. Pelos dados obtidos, a Empresa pôde

Derivação do Rio Jordão, Guaricana, Melissa, Mourão,

nica do empreendimento.

ter um retrato fiel da qualidade e aceitação de seus pro-

de Engenharia.

dutos e serviços, do nível de atendimento e do conheci-

Apucaraninha e Figueira, visando garantir maior disponibilidade às unidades geradoras. As usinas hidrelétricas

Preocupação especial da COPEL Geração em 2001 foi o

mento da marca nos mercados em que atua. A nota final

Gov. Parigot de Souza, Guaricana e Marumbi foram

acompanhamento da crise energética no País, nas

geral obtida na avaliação dos clientes foi de 8,9 (numa

automatizadas.

regiões Sudeste e Nordeste, e de seus possíveis impactos

escala de 1 a 10).

46

specifically to ther mal plants fired by natural gas. Another impor tant program in charge of COPEL Generation

Engineering” process. C l i e n t S a t i s f a c t i o n - In 2001, COPEL Generation conducted its first poll among

comprises the repowering of the Figueira Ther mal Power Plant in order to add 127.5 MW to its current 20

clients from the “Power”, “Operation and Maintenance”, and “Engineering and Environment” segments. The

MW of installed capacity through the installation of a new generating unit. In September 2001, IAP (Paraná’s

data collected provided the Company with a faithful por trait of the quality and penetration of its products and

Environment Protection Agency) issued the preliminar y per mit for this project. Owner’s engineering work is

ser vices, of the ser vice standards, and of the mind share it has secured in the markets where it operates. The

already under way. Special attention was given by COPEL Generation in 2001 to monitoring the energy crisis

final score achieved in the customer evaluation was 8.9 (out of 10).

in southeaster n and nor theaster n Brazil and its potential impacts on COPEL and the State of Paraná. The
Company also conducted electric power assessments in souther n Brazil with a view to minimizing the possible
impacts of the power rationing. COPEL Generation has secured cer tification under ISO 9001 for its “Owner’s

SOLUÇÃO EM TRANSPORTE
DE ENERGIA ELÉTRICA

A COPEL Transmissão é uma subsidiária integral criada para:

Embora as instalações nas tensões de 69kV e 138kV sejam,

a) pesquisar, conceber, planejar, construir, explorar, operar e

no novo modelo do setor elétrico brasileiro, responsabilidade

manter sistemas de transporte e transformação de energia

da área de distribuição, na COPEL – atendendo a princípios

elétrica nas tensões iguais e superiores a 69 kV; b) coordenar

de otimização de recursos para fins de estudo, projeto,

atividades relativas à expansão, acesso e uso das instalações

construção, operação, manutenção e proteção – elas estão

de transporte e transformação nas tensões iguais e superiores

afetas à COPEL Transmissão.

a 69 kV; e c) prestar serviços a terceiros em sua área de especialização.

A COPEL Transmissão observa elevados padrões técnicos no
estudo (a fim de identificar a melhor solução de transporte de

Em consonância com seu objeto social, a COPEL Transmissão

energia), projeto, licitação de fornecedores, gerenciamento

gerencia linhas e subestações nas tensões de 69 kV a 500 kV.

da construção, testes e comissionamento de instalações.
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SOLUTIONS

IN

POWER

TRANSMISSION

•

COPEL Transmission is COPEL’s

and protection. COPEL Transmission complies with high technical standards while studying (in order to identify the

wholly-owned subsidiary created to: a) research, conceive, design, build, exploit, operate, and maintain power

best solutions for energy transportation), designing, hiring suppliers, and managing the construction, testing, and

transportation and transformation systems at voltages equal or superior to 69 kV; b) coordinate operations for

commissioning of systems and facilities. The Company gives special attention to corrective and preventive

expansion, access, and use of transportation and transformation facilities at voltages equal or superior to 69 kV; and

maintenance, in order to avoid or correct promptly any abnormal occurrences so as to ensure uninterrupted and

c) provide services to third parties in its areas of expertise. For the accomplishment of its corporate purposes, COPEL

smooth operation of its system. COPEL Transmission’s quality standards have been ISO 9001-certified for the

Transmission runs lines and substations at voltages ranging from 69 to 500 kV. Despite the fact that, under the new

processes of (i) “Electric Systems Coordination, Supervision, and Operational Control at High and Extra-High

institutional framework of the Brazilian power sector, facilities at 69 kV and 138 kV are usually run by distribution

Voltages in Real Time”, and (ii) “Transmission Project Management”. Prompt operational response generates

companies or distribution business units, COPEL has chosen to allot such facilities to COPEL Transmission in order to

trust - To respond swiftly to the change in the economic profile of the State, which is undergoing fast-paced

optimize the use of corporate resources for the purposes of research, project, construction, operation, maintenance,

industrialization, new transmission projects are decided in conjunction with COPEL Generation and COPEL

Especial atenção é dedicada à manutenção preventiva e cor-

Perspectivas de evolução do sistema

Pesquisa & Desenvolvimento

retiva, para evitar e corrigir prontamente situações anômalas,

de transmissão no Paraná

A COPEL, historicamente, tem seguido uma política de

de modo a garantir o funcionamento contínuo e harmonioso

A tabela apresenta a previsão de evolução do sistema de

investir em Pesquisa e Desenvolvimento. Atualmente, a

do sistema.

transmissão no Paraná nos próximos anos, tanto para atender

Empresa é obrigada por lei a investir um por cento de sua

ao crescimento vegetativo da carga quanto para transportar

receita em P&D, mas tem ido além desse parâmetro legal,

a energia de novas fontes.

desenvolvendo projetos importantes, criando “expertise”

Ressalte-se que de 1.608 km de linhas a serem construídas no

dentro do Paraná, elevando o grau de qualificação dos

Estado, 875 km (54% do total previsto) serão licitados pela

empregados e da comunidade científica e empregando

ANEEL, por incluírem-se na Rede Básica, uma vez que

tecnologia de ponta em suas instalações.

Os padrões de qualidade dos serviços da COPEL
Transmissão já foram certificados sob a norma ISO 9001, no
que toca aos processos de (i) “Coordenação, Supervisão e
Controle Operacional de Sistemas Elétricos de Potência de
Alta e Extra-alta Tensão em Tempo Real” e (ii) “Gerenciamento
de Empreendimentos de Transmissão”.

operam nas tensões de 230 kV. Já 733 km devem ser em
69 kV e 138 kV, sendo executados pela COPEL Transmissão.

Agilidade operacional que gera confiança
Para responder agilmente à mudança de perfil econômico do
Estado, que está rapidamente passando à industrialização, os

LINHAS (km) (Trasmission Lines)
SUBESTAÇÕES (quant.) (Substations)
TRANSFORMAÇÃO (MVA)
(Transforming Capacity)

2002

2003

2004

2005

2006

6.763

6.820

7.144

7.713

7.903

8.371

confiabilidade do sistema de transmissão e a liberação

122

126

131

147

149

153

14.527

14.736

de operadores para atuar em outras funções, como a

15.473 17.402 17.486 17.548

para se instalarem.

manutenção de linhas e subestações. Atualmente 85,5%
das subestações da COPEL Transmissão já estão automa-

com a COPEL Geração e a COPEL Distribuição. A agilidade

fiança aos investidores, que mais e mais buscam o Paraná

que permite a atuação rápida em emergências, maior

2001

empreendimentos de transmissão são definidos em conjunto

operacional alcançada pela COPEL Transmissão inspira con-

Exemplo disso é o projeto de automação de subestações,

O conceito de atendimento eficiente e expedito da

tizadas, devendo esse índice chegar a 100% até o final

COPEL Transmissão tem feito com que ela seja procurada

de 2002.

por distribuidoras, produtores de energia e grandes consumidores para prestar serviços nas áreas de acesso aos
sistemas de transmissão, operação, manutenção, projeto
e gerenciamento de empreendimentos, assim como para
ministrar treinamento.

50

Distribution. The operational promptness displayed by COPEL Transmission has won the trust of investors, who have

training. Research & Development - COPEL has historically followed a policy of systematically investing in

increasingly sought to set up shop in Paraná. Growth prospects for the transmission system in Paraná -

Research & Development. Currently the Company is legally required to invest one per cent of its revenues in R&D, but

The table shows the projected growth of the transmission system in Paraná for the upcoming years both to meet the

it has gone beyond this requirement. Indeed, COPEL Transmission, in particular, has been engaged in developing

expected load increase and to wheel power from new sources. Out of 1,608 kilometers of transmission lines to be

major projects, creating expertise within the State, raising the levels of qualification of its employees and of the local

built in Paraná, 875 kilometers (54% of the projected total) will be put up for bidding by ANEEL, since they are part

scientific community, and employing cutting-edge technology in its facilities. An example of such commitment is the

of the Basic Network, operating at 230 kV. The other 733 kilometers, at 69 kV and 138 kV, will be built by COPEL

substation automation project the Company has been carrying out in order to ensure swifter response in emergencies

Transmission. Services to third-parties - COPEL Transmission’s reputation for speedy and efficient service has

and greater reliability of its transmission system, as well as to release workforce for other tasks, such as the

made it attractive to distribution companies, power producers, and large consumers looking for services related to

maintenance of lines and substations. Currently 85.5% of COPEL Transmission’s substations are automated, this figure

access to transmission systems, operation, maintenance, design, and project management, as well as personnel

being expected to reach 100% by the end of 2002.

TELECOMUNICAÇÕES COM QUALIDADE
E PREÇOS COMPETITIVOS

A COPEL Telecomunicações - cujas operações tiveram
início em julho de 2001 - resultou da transformação da
unidade de negócios de telecomunicações em subsidiária
integral da COPEL.
Essa medida teve por objetivo conferir à área de
telecomunicações maior autonomia e agilidade para a
tomada de decisões, fatores estes cruciais para atuar com
sucesso nesse setor extremamente competitivo.
Atualmente, as atividades da COPEL Telecomunicações se
concentram no Estado do Paraná. Estatutariamente, no
entanto, existe a possibilidade de a Empresa explorar e
prestar serviços de telecomunicações e de comunicações
em geral, sob todas as formas legalmente permitidas, em
qualquer localidade onde isso seja do seu interesse.

Em 2001, o ritmo de crescimento do mercado de
telecomunicações foi menor do que nos anos anteriores.
Isso ocorreu porque, percebendo que as expectativas até
então alimentadas eram excessivamente otimistas, as
empresas do setor reduziram seus investimentos.
O novo cenário que se projeta, se, por um lado, acena
com oportunidades significativas para os detentores de
infra-estrutura já estabelecidos, por outro envolve grandes
riscos, pois conduz a uma acentuada queda de preços,
notadamente nos serviços de longa distância, em muitos
casos até em detrimento da qualidade.
Com isso, o conceito low cost, low fare (custo baixo,
preço baixo) passa a ser determinante – e os sobreviventes serão aqueles que melhor souberem se adaptar a
essa nova realidade.
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QUALITY

TELECOMMUNICATIONS

AT

COMPETITIVE

PRICES

•

More realistic prospects point to significant opportunities for those who already have an established infrastructure but also to great

The constitution of COPEL Telecommunications as a separate company – which started operating in July 2001 – resulted from the

risks in the shape of drastic price cuts, especially in long-distance services, which might even have a negative impact on the

transformation of COPEL’s telecommunications business unit into a wholly-owned subsidiary. This transformation was implemented to

standards of service. Under this scenario, the concept of “low cost, low fare” becomes decisive – the ones to survive being those

give COPEL’s telecommunications business greater autonomy and agility in decision-making, which are critical factors for successful

who can better adjust to this new reality. In 2001 COPEL Telecom proceeded with the expansion of its fiber optics backbone, as it

performance in such a highly competitive environment. Currently, COPEL Telecom’s operations are concentrated in the State of

began work on the installation of another 400 km that will add up to the current 2,400 km connecting such major cities as

Paraná. However, the Company’s by-laws allow it to exploit and provide general telecommunications and communications services,

Guarapuava, Toledo, Pato Branco, Francisco Beltrão, Campo Mourão, and Paranavaí, thus reaching 49 of the main towns in the

under all the modalities authorized by law, not only in the State of Paraná but also in any location where it might be willing to offer

State. The Company also set up 185 km of urban access cables throughout the year. The incorporation of COPEL’s network unit,

such services. In 2001, the pace of expansion of the telecom market was slower than in previous years. This is accounted for by the

which previously reported to the information technology business unit, has allowed COPEL Telecom to explore new markets and

fact that the industry as a whole, having realized that its expectations had been overly optimistic, started to cut back on investments.

services involving IP (Internet Protocol) technology, anticipating a trend that should dominate the telecom sector in the near future.

Em 2001 foram iniciadas as obras para a implantação
de mais 400 km de backbone óptico, além dos 2.400
km já existentes, visando ligar importantes centros,
como Guarapuava, Toledo, Pato Branco, Francisco
Beltrão, Campo Mourão e Paranavaí. Dessa forma, a
rede óptica passou a servir 49 das principais cidades
paranaenses. Adicionalmente, foram instalados 185 km
de redes de acesso urbano.
Com a incorporação da área de redes (antes subordinada à unidade de tecnologia de informação), a
COPEL Telecomunicações passou a explorar novos mercados e serviços relacionados com a tecnologia IP, antecipando-se a uma tendência que deve dominar o setor
de telecomunicações num futuro próximo.
Empenhada também no desenvolvimento de novas tecnologias, a Companhia vem buscando, como alternativa para o problema da chamada última milha, o uso de
cabos elétricos. Os estudos de viabilidade e os testes de
campo já realizados indicam ser grande o potencial
dessa nova tecnologia, denominada Powerline
Communication (PLC). Em conseqüência, devem prosseguir os estudos para seu futuro aproveitamento comercial, incluindo a universalização do acesso a telecomunicações e à internet.
Outro produto que ressalta o espírito inovador e o pioneirismo da Empresa é o WoD (Web on Demand).
Lançado com exclusividade no final de 2000, o WoD
oferece interconexão e acesso à rede mundial internet
e é cobrado conforme a demanda efetivamente utilizada pelo cliente. Alcançando rapidamente a condição
de preferido dos provedores do Paraná, esse produto já
atende a 42 clientes.

Merecem igualmente destaque os resultados obtidos
pela COPEL Telecomunicações em pesquisa de opinião
realizada em setembro por intermédio da Diferencial
Pesquisas para aferir o grau de satisfação dos seus
clientes. De acordo com essa pesquisa – que comprovou estarem os usuários satisfeitos com os serviços
prestados – as principais vantagens da Empresa em
relação aos seus concorrentes são a qualidade e a
disponibilidade do serviço, a presteza no atendimento
e o preço competitivo.
O prestígio e bom conceito da COPEL Telecomunicações
foram confirmados pouco depois pela conquista do
Prêmio Link 2001 de Qualidade em Serviços de
Telecomunicações como a melhor empresa do Brasil na
categoria “Locação de Circuitos Digitais Dedicados”.
A infra-estrutura construída pela COPEL Telecomunicações
– inédita no Brasil por sua abrangência e confiabilidade
– atende a toda a corporação COPEL em condições que
podem ser consideradas muito vantajosas, pois não
existem no mercado serviços compatíveis em qualidade
e disponibilidade por melhor preço. Este é, sem dúvida,
um diferencial importante para a qualidade do serviço
que a COPEL fornece a seus clientes na geração,
transmissão e distribuição de energia.
Essa mesma infra-estrutura também permite oferecer ao
mercado paranaense as soluções mais modernas em
telecomunicações a preços acessíveis, fator essencial
para o desenvolvimento econômico e social do Paraná.
Graças a essas vantagens competitivas, a COPEL
Telecomunicações acumula um total de 550 enlaces
comercializados e conta com 160 clientes, além de
atender também a toda comparação COPEL.
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Committed to the development of new technologies, COPEL Telecom has been seeking solutions for the last mile problem based on

COPEL Telecom’s main advantages over the competition. COPEL Telecom’s good standing on the market was equally attested by the

the use of power cables. Field testing and feasibility studies have indicated the PLC (Power Line Communications) technology has a

2001 Link Award for Quality in Telecommunications Services it was granted in the category of “Best Company in Brazil in Lease of

great potential for this purpose and have recommended further studies for its future commercial exploitation, including the

Dedicated Digital Circuits”. The infrastructure implemented by COPEL Telecom (a pioneer one in Brazil due to its scope and

universalization of access to telecommunications and to the Internet. Another product that further attests to the Company’s innova-

reliability) provides services to COPEL and its subsidiaries under very attractive conditions, as there are no similar services on the

tive and pioneering spirit is WoD (Web on Demand). Launched at the end of 2000, WoD offers interconnection and access to the

market in terms of quality and availability at better prices, this being a major competitive factor for the standard of service COPEL

Internet charged according to the actual bandwidth used by each customer. This product is quickly becoming the favorite connec-

provides to its customers in power generation, transmission, and distribution. This structure also makes available to Paraná

tion of ISPs throughout the State and already serves 42 customers. Also worth mentioning is the result of a client satisfaction poll con-

state-of-the-art telecommunications solutions at affordable prices, thus offering a significant contribution to the State’s social and

ducted by Diferencial Pesquisas in September 2001. In this poll – which has confirmed that users are satisfied with the Company’s

economic development. Thanks to these competitive advantages, COPEL Telecom currently has a total of 550 connections in

services – respondents have stressed service quality and availability, swift response from customer service and competitive prices as

operation and 160 customers, in addition to providing service to the COPEL group as a whole.

D E S E N V O LV E N D O N E G Ó C I O S
D E S U C E S S O E M PA R C E R I A

A COPEL Participações (COPELPAR) foi criada em 1º de
julho de 2001 como resultado da necessidade de a
Companhia posicionar-se em face da reestruturação do
setor elétrico e das regras atuais do mercado financeiro.
A COPELPAR atua como investidora em parceria com
empresas privadas, especialmente em novos projetos de
geração, a fim de proporcionar maior oferta de energia
elétrica à COPEL e ao mercado nacional, dividindo os
riscos com seus parceiros. Nessa forma de operar, a
COPELPAR também age como vetor de novos negócios
para suas empresas coligadas e para as outras subsidiárias integrais da COPEL.

Carteira de Investimento

A COPEL Participações é detentora de visão empresarial
que objetiva reunir conceitos modernos de gestão, voltados prioritariamente para obter retorno para seus
acionistas e contribuir para o desenvolvimento econômico
do Estado do Paraná e do País.

Conforme o balanço de 2001, a COPEL Participações
possui R$ 386,9 milhões em ativos alocados em participações em 16 empresas já constituídas e em outros 20
projetos em fase de implantação ou de estudos.

A COPEL Participações opera com os conceitos de
empresa multisserviços, tendo acumulado vasta experiência na condução de mais de 90 parcerias.
Na composição de sua carteira de investimentos existem
empresas e consórcios de diversos setores, além dos da
área de energia, como saneamento, serviços, gás,
telecomunicações e outros. A COPELPAR possui também
considerável pulverização na carteira no que se refere
aos sócios, que são selecionados em função da
agregação de valor e da “bancabilidade” de cada
empreendimento.
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SUCCESSFUL

P A R T N E R S H I P S • COPEL Corporate Partnerships (COPELPAR) was created on July 1st,
2001, as the Company’s response to the need of positioning itself relative to the restructuring of the power sector and the current rules of
the financial market. COPELPAR operates as an investor under partnerships with private sector companies, focusing especially on new power
generation projects in order to provide greater power availability to both COPEL and the Brazilian market as a whole while sharing the
corresponding risks with its partners. Under this new approach, COPELPAR also operates as a vector of new business opportunities for its
investees and COPEL’s other wholly-owned subsidiaries. COPELPAR’s corporate vision centers on applying advanced management concepts
in order to obtain return on investment for its shareholders and to contribute to the economic development of Paraná and Brazil.
Investment Portfolio - COPELPAR operates as a multi-utility company, having accrued a significant experience upon conducting over 90
partnerships. Its investment portfolio includes companies and consortia in multiple sectors, besides the power industry, such as sanitation,
services, gas, and telecommunications, among others. The Company also displays considerable diversification of its partners, which are
selected according to their ability to add value to the project at hand and to the bankabitity of each undertaking. According to its balance

sheets for 2001, COPELPAR currently has around R$ 386,9 million in assets distributed in 16 existing companies and in another 20 projects
either being implemented or under study. The constant evaluation of each project’s performance allows the Company to strategically decide
on the best options to maximize its return on investment. Power Sector - COPELPAR currently holds three partnerships in power generation
companies in operation: the Dona Francisca Hydroelectric Power Plant, the Foz do Chopim Hydroelectric Power Plant, and the Palmas Wind
Power Plant, all of which are independent power producers, constituted as special purpose companies (SPCs), with a total installed capacity
of 157 MW. The Company also participates in four power generation projects currently being implemented, equally constituted as SPCs
or consortia, namely: 1) the Araucária Thermal Power Plant, with 480 MW of installed capacity, located in the town of Araucária, in the
State of Paraná, scheduled to enter commercial operation in November 2002; 2) Centrais Elétricas Jordão (ELEJOR), an SPC holding the
concession, granted by ANEEL in October 2001, for the hydroelectric facilities of Fundão and Santa Clara, with installed capacity of 238
MW, both located in Paraná and scheduled to start operating in July 2004; 3) The São Jerônimo Hydroelectric Power Plant, located in
Paraná, with 331 MW of installed capacity, whose concession was equally granted by ANEEL in October 2001, and which is scheduled
to be operational by October 2005. 4) The Campos Novos Hydroelectric Power Plant (ENERCAN), located in the State of Santa Catarina,

O acompanhamento permanente do desempenho dos
empreendimentos permite avaliações e decisões
estratégicas voltadas para a maximização do retorno
sobre o investimento em cada projeto.
Setor de Energia Elétrica
A COPELPAR atualmente participa em três empresas de
geração de energia elétrica que estão em operação: a
Usina Hidrelétrica Dona Francisca, a Usina Hidrelétrica
de Foz do Chopim e a Usina Eólica de Palmas. Esses
empreendimentos estão organizados na forma de SPEs
(Sociedades de Propósito Específico), na modalidade de
produtores independentes de energia elétrica, com
potência instalada que totaliza 157 MW .
A COPELPAR participa também de quatro empreendimentos de geração de energia elétrica em fase de implementação, igualmente organizados na forma de SPEs ou
de consórcios, a saber:
1) a Usina Térmica de Araucária, com 480 MW de
potência instalada, localizada no município de
Araucária, no Estado do Paraná, com previsão de entrada em operação em novembro de 2002;
2) a Centrais Elétricas Jordão (ELEJOR), SPE detentora da
concessão, obtida mediante licitação da ANEEL em
outubro de 2001, das usinas hidrelétricas de Fundão e
Santa Clara, com potência instalada de 238 MW, ambas
no Paraná e com previsão de operação em julho de 2004;
3) a usina hidrelétrica de São Jerônimo, no Paraná, com
331 MW de potência instalada, cuja concessão foi igualmente obtida em licitação da ANEEL realizada em
outubro de 2001, com previsão de operação em outubro
de 2005.
4) a Usina Hidrelétrica de Campos Novos (ENERCAN),
localizada no Estado de Santa Catarina, com 880 MW
de potência instalada e previsão de operação em 2006.

Mediante participação em consórcios com a iniciativa privada, a COPELPAR também desenvolve diversos estudos
de viabilidade técnico-econômica e ambiental de
empreendimentos de geração de energia elétrica que
totalizam aproximadamente 800 MW de potência instalada.
O gráfico a seguir apresenta o montante de energia elétrica assegurada gerada a partir desses empreendimentos
e a energia proporcionada à COPEL.

A COPELPAR também participa com 45% da TRADENER
Ltda., empresa de comercialização de energia que atua
no gerenciamento de riscos de operações comerciais. As
atividades da TRADENER compreendem compra, venda,
importação e exportação de energia e intermediação
entre agentes do mercado brasileiro de energia elétrica.
A TRADENER tem acompanhado atentamente a evolução
do setor elétrico, buscando oferecer os melhores produtos
para seus clientes, tendo sido a primeira empresa
autorizada pela ANEEL, mediante a Resolução n.o 360,
de 19 de novembro de 1998, a operar no setor de
comercialização de energia.
Setor de Gás
A COPELPAR participa com 51% do capital da
COMPAGÁS, sociedade de economia mista, constituída
em 6 de julho de 1994, prestadora dos serviços de

distribuição de gás natural canalizado, como concessionária estadual.
A COMPAGÁS encerrou o exercício de 2001 fornecendo
gás natural para 56 clientes, 65% a mais do que em
2000, num total de 134 milhões de metros cúbicos, o que
corresponde a uma média, no ano, de 367.000 m3/dia.
Esse volume vendido representa um crescimento de 127%
sobre o exercício de 2000. A Empresa também realizou
investimentos da ordem de R$ 13 milhões na implantação
de redes de distribuição e com isso fechou o ano operando mais de 285 km de redes para a distribuição do gás
natural importado da Bolívia. Ao final de 2001, a
COMPAGÁS distribuía gás natural veicular para seis
postos de combustível na região de Curitiba.
Setor de Telecomunicações
A COPELPAR possui 45% do capital votante da
SERCOMTEL Telecomunicações S.A. (“SERCOMTEL”)
e da SERCOMTEL Celular S.A. (“SERCOMTEL Celular”),
participações adquiridas em maio de 1998.
A SERCOMTEL e a SERCOMTEL Celular possuem
concessão para prover serviços de telefonia fixa e móvel
nos municípios de Londrina e Tamarana, no Paraná.
A COPEL e a SERCOMTEL estão buscando sinergias entre os
serviços de telecomunicações e o fornecimento de energia.
Na SERCOMTEL, o exercício de 2001 foi fortemente
marcado pela intensificação das ações de marketing da
companhia para consolidar sua atuação e abrir novas
perspectivas para comercialização de seus produtos e
serviços em seu mercado de abrangência. A capacitação
tecnológica e o bom desempenho da empresa contribuíram para o crescimento na planta de telefonia fixa
em relação ao ano anterior.
Ainda nesse setor, a COPELPAR detém 24,5% do capital
social do provedor ONDA de acesso à Internet. O
ONDA, que encerrou 2001 com mais de 26 mil clientes,
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with 880 MW of installed capacity and scheduled to enter operation in 2006. By participating in consortia with private companies, COPELPAR has also been able to conduct several studies on the technical, economic, and environmental feasibility of power generation projects
amounting to approximately 800 MW of installed capacity. The chart shows the amount of assured energy generated by those projects and
the share of that energy made available to COPEL. COPELPAR also holds a 45% interest in TRADENER Ltda., a power marketing company
operating in risk management for commercial transactions. TRADENER’s operations comprise power purchase, sale, import, and export,
besides working as an intermediary between market players within the Brazilian power sector. TRADENER has been closely following the
evolution of the power industry in order to offer its customers the best products. It was the first company to be granted authorization from
ANEEL, under Resolution no. 360, dated November 19th, 1998, to market electricity nationwide. Gas Sector - COPELPAR has a 51%
stake in COMPAGÁS, a mixed capital company constituted on July 6th, 1994 to provide services involving the distribution of natural piped
gas, under a concession awarded by the State of Paraná. By the end of 2001, COMPAGÁS had 56 customers (an increase of 65% over
the figures for 2000), whose total consumption of natural gas amounted to 134 million cubic meters, or an average for the year of 367,000
cubic meters a day. This sales volume represents an increase of 127% over the previous year. The Company also invested about

R$ 13 million in the implementation of gas distribution networks, closing out the year with over 285 kilometers of pipes for carrying natural
gas imported from Bolivia. At year end COMPAGÁS also supplied natural vehicular gas to six gas stations in the Curitiba area.
Telecommunications Sector - COPELPAR holds 45% of the voting stock of SERCOMTEL Telecomunicações S.A. (“SERCOMTEL”) and of
SERCOMTEL Celular S.A. (“SERCOMTEL Celular”), such stakes having been acquired in May 1998. SERCOMTEL and SERCOMTEL Celular
hold the concessions for the mobile and fixed telephone services in the cities of Londrina and Tamarana, in the State of Paraná. COPEL and
SERCOMTEL are looking for synergies between the telecommunications and power supply services. In 2001 SERCOMTEL intensified
marketing campaigns to consolidate its market and open new opportunities for its products and services within its service territory.
SERCOMTEL’s technological qualification and good overall performance contributed to increasing the number of phone lines in service over
the previous year. In the telecom sector, COPELPAR also holds a 24.5% interest in the ONDA ISP, which recorded over 26 thousand
customers at the end of 2001. The main competitive advantages of this ISP are high speed and high reliability, due to its employing the
Paraná Infoway, a fiber optics network COPEL has set up throughout the State for voice, data, and image transmission. This venture has
allowed COPELPAR to secure a foothold in one of the major sectors of the global economy. ONDA relies on an 8 Mbps connection to the

oferece a vantagem competitiva da alta velocidade
aliada à alta segurança, por utilizar a Infovia do Paraná,
a rede de fibras ópticas que a COPEL instalou em todo o
Estado para a transmissão de dados, voz e imagem. Com
isso, a COPELPAR participa ativamente de um segmento
dos mais importantes da economia global. A conexão do
ONDA com a internet é feita em 8Mbps, sendo a mais
rápida do Paraná.

Setor de Serviços
A COPELPAR possui participação em três empresas que
reúnem toda a competência e acervo técnico em obras de
geração acumulados pela COPEL em seus 47 anos de
existência. Todo esse know-how é agora colocado à
disposição do mercado, mediante serviços de consultoria.
Estrategicamente, cada uma dessas empresas enfoca
segmentos distintos.

Setor de Saneamento
A COPELPAR participa com 15% da Dominó Holding
S.A., que, por sua vez, detém 39,7% das ações com
direito a voto da Companhia de Saneamento do Paraná
(SANEPAR), detentora da concessão para exploração de
distribuição de água e tratamento de esgotos no Estado
do Paraná.

A BRASPOWER tem seu foco no mercado internacional,
especialmente na Ásia e na África, onde oferece as
tecnologias desenvolvidas no Brasil em projetos hidráulicos associados a energia e infra-estrutura. A COPELPAR
possui participação de 49% na Braspower.

A SANEPAR está presente em 623 localidades urbanas e
rurais do Paraná, beneficiando mais de 7,5 milhões de
habitantes. Os serviços de atendimento com água tratada
alcançam 98,78% da população, e os relativos ao
esgotamento sanitário, 40,45%.

A ESCOELECTRIC é uma ESCO (Energy Service
Company) e tem na sua estrutura divisões de negócios
voltadas para a prestação de serviços em gerenciamento
energético, operação e manutenção de usinas,
comissionamento e ensaios de usinas e prestação de
serviços, e uma divisão industrial, especializada em
recuperação de transformadores. A COPELPAR participa
com 40% do capital social da ESCO.

A COPEL-AMEC é voltada principalmente para o mercado
brasileiro, mas pode considerar oportunidades também no
mercado latino-americano. A Empresa oferta serviços de
engenharia, desde a fase de planejamento e estudos de
viabilidade de obras de infra-estrutura até o fornecimento
de pacotes completos de EPC (Engineering, Procurement,
and Construction) e de Owner’s Engineering, passando
por projetos, consultorias, e diligenciamentos técnicos
e ambientais. A COPELPAR tem participação de 48%
na COPEL-AMEC.
Setor de Pesquisa e Desenvolvimento
A COPELPAR participa do Instituto de Tecnologia para o
Desenvolvimento (LACTEC) e do Centro Tecnológico e
Industrial do Sudoeste Paranaense (CETIS), associações sem
fins lucrativos que têm como objetivos (i) a promoção do
desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e social,
de forma sustentável, (ii) a preservação e conservação do
meio ambiente; e (iii) o combate à pobreza. Essas entidades
atuam de forma isolada ou em conjunto com outras
instituições de direito público ou privado.

Ainda no setor de pesquisa e desenvolvimento,
a COPELPAR participa do consórcio POWERLINE, que
tem o objetivo de realizar estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira da tecnologia Powerline
Communication (PLC), a partir de testes para o uso
da rede elétrica para o transporte de dados, imagem
e voz. Em linhas gerais, a tecnologia PLC permite a
universalização do acesso à telefonia, o acesso à
banda larga e à internet, a segurança predial e
residencial e a automação, controle e telemedição de
serviços públicos e privados. Os estudos serão concluídos em março de 2002.
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Internet, the fastest in Paraná. Sanitation Sector - COPELPAR has a 15% interest in Dominó Holding S.A., which in turn holds 39,7% of
the voting stock of Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), holder of concessions for water supply and sanitation in the State
of Paraná. SANEPAR operates in 623 urban and rural locations throughout Paraná, supplying over 7.5 million people. Water supply
reaches 98.78% of the State’s population, and sanitation services, 40.45%. Services Sector - COPELPAR has interests in three companies
combining all the competence and technical expertise in power generation projects gathered by COPEL over its 47 years of existence. Such
companies make all this know-how available to the market through consulting services, each of them being strategically directed to a different
market segment. BRASPOWER focuses on foreign markets, in particular Asia and Africa, where it offers technologies developed in Brazil
involving hydropower and energy infrastructure projects. COPELPAR’s stake in BRASPOWER is 49%. ESCOELECTRIC is an ESCO (Energy
Service Company) with business divisions focused on providing services in power management, power plant operation and maintenance,
and plant commissioning and testing, and an industrial division specialized in refurbishing transformers. COPELPAR has 40% of
ESCOELECTRIC’s capital stock. COPEL-AMEC operates mainly on the Brazilian market, but will consider opportunities on the Latin-American
market as well. It offers engineering services, from planning and feasibility studies for infrastructure projects to complete EPC (Engineering,

Procurement, and Construction) and Owner’s Engineering packages, as well as technical and environmental projects and consulting.
COPELPAR has a 48% interest in COPEL-AMEC. Research & Development Sector - COPELPAR participates in the Institute of
Technology for Development (LACTEC) and in the Southwestern Industrial and Technological Center (CETIS), non-profit organizations
dedicated to (i) promoting sustainable economic, scientific, technological, and social development; (ii) protecting and preserving the
environment; and (iii) fighting poverty. These organizations operate either individually or in cooperation with other governmental and private
institutions. COPELPAR also participates in the POWERLINE consortium, set up to conduct studies on the technical, economic, and financial
feasibility of the Power Line Communications (PLC) technology, which employs power grids for the transmission of data, image, and voice.
The PLC technology can be employed to provide universal access to phone services, broadband internet access, residential and building
security systems, automation, and remote control and metering of public and private services. Such feasibility studies are expected to be
concluded by March 2002.

R E S U LTA D O S F I N A N C E I R O S
E RELAÇÕES COM O MERCADO.

A COPEL registrou em 2001 o maior lucro líquido já

2,3% do mercado de distribuição direta e a elevação

alcançado em seus 46 anos de existência – R$ 475,3

das receitas provenientes da rede de transmissão de

milhões. Esse resultado corresponde a um lucro de R$ 1,74

energia e dos serviços de telecomunicações.

por lote de mil ações, a uma margem operacional de 30,9%,
e a uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 9,4%.

Embora a região Sul não tenha sido incluída no

O LAJIDA – lucro antes de juros, impostos, depreciação e

Programa Nacional de Racionamento, o crescimento do

amortização – atingiu R$ 983,1 milhões.

mercado no exercício reflete o esforço voluntário de
economia de eletricidade por parte dos consumidores

As receitas líquidas foram de R$ 2,3 bilhões, contra

residenciais (redução de 3,1%) e comerciais (acréscimo

R$ 2,0 bilhões no exercício anterior. Esse aumento de

de apenas 3%).

11,9% reflete o reajuste tarifário de 15,4% concedido
em junho de 2000, o reajuste tarifário de 17,3% em

Em 31 de dezembro, as despesas operacionais totais

vigor desde 24 de junho de 2001, o crescimento de

atingiram R$ 1,6 bilhão, o que representa aumento de
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In 2001, COPEL recorded

savings by residential customers (a decrease of 3.1%) and commercial customers (an increase of only 3%). As of December

the largest net income ever achieved in 46 years of existence – R$ 475.3 million. This result corresponds to a profit of R$ 1.74

31st, total operating expenses amounted to R$ 1.6 billion, a 15.1% increase over the figure recorded in 2000 (R$ 1.4 billion).

per lot of one thousand shares, an operational margin (“EBIT margin”) of 30.9%, and return on equity of 9.4%.

The main reasons for such growth were: • a 23% increase in personnel expenses, as a result of a Voluntary Termination

EBITDA – earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization – reached R$ 983.1 million. Net revenues amounted

Program, the costs inherent to the collective labor agreements for 2000-2001 and 2001-2002, and provisions for labor claims;

to R$ 2.3 billion, against R$ 2.0 billion in 2000. This 11.9% increase reflects the rate increase of 15.4% granted in June 2000,

• a 20% increase in “power purchased for resale”, which basically reflects (i) the exchange rate variation in the period (since

the rate increase of 17.3% effective since June 24th, 2001, the direct distribution market expansion of 2.3%, and the increase

the power purchased by COPEL from Itaipu is denominated in dollars), and (ii) power purchases on the Wholesale Power

in revenues from the use of the Company’s transmission system and from telecommunications services. Even though southern

Market, where COPEL Distribution had expenses amounting to R$ 161,3 million; and • a 24.6% increase in “third-party

Brazil was not included in the National Power Rationing Program, the market growth during the year reflects voluntary energy

services”, on account of contracts for consulting services, the implementation of a new billing and collection system, and the

15,1% sobre o exercício anterior (R$ 1,4 bilhão).

Captação de recursos e programa

investidores a Central de Atendimento aos Acionistas,

As principais razões desse acréscimo são:

de investimentos

instalada no andar térreo do edifício-sede da Companhia,

Para viabilizar o programa de investimentos do ano, a

na Rua Coronel Dulcídio, 800, Curitiba. Os mesmos

• o aumento das despesas de pessoal em 23%, em face

COPEL captou um total de R$ 232,9 milhões em recursos

serviços estão disponíveis também por telefone, com

da implementação de programa de demissão voluntária,

de empréstimos e financiamentos de diversas fontes,

ligações pelo sistema DDG (ligação gratuita) através do

destacando-se as linhas da ELETROBRÁS e a emissão, em

número 0800 - 41 - 2772.

dos custos inerentes ao acordo coletivo de trabalho para
os períodos 2000-2001 e 2001-2002 e da contabilização de provisões para reclamações trabalhistas;
• o aumento de 20% em “energia elétrica comprada para

maio de 2001, de “euro commercial paper” (US$ 67,2
milhões, com vencimento para 365 dias).

A Central presta informações sobre a posição acionária
individual, dividendos, cotação das ações da COPEL,

Em 20 de dezembro de 2001, o Conselho de Administração da COPEL aprovou o processo de renegociação

revenda”, que reflete basicamente (i) a variação cambial

dos eurobônus, no valor de US$ 150 milhões, e a

do período (uma vez que a energia adquirida pela COPEL

emissão de debêntures simples, no valor de até R$ 500

de Itaipu é expressa em dólares), e (ii) as compras de

milhões.

energia de curto prazo através do MAE (Mercado

solicitações para a emissão de certificados e crédito dos
dividendos, e demais informações para o bom relacionamento entre a Companhias e seus Acionistas.
Composição Acionária
Em 31 de dezembro de 2001 o capital social da
Companhia era de R$ 1,6 bilhão, composto por

Atacadista de Energia), em que a COPEL Distribuição teve

O programa de investimentos situou-se em R$ 430,4

273.655 milhões de ações, sem valor nominal, sendo

despesas no montante de R$ 161,3 milhões.

milhões, dos quais R$ 54,6 milhões foram aplicados em

145.031 milhões de ações ordinárias (53,00%), 413

geração, R$ 61,9 milhões em transmissão, R$ 189,9

milhões de ações preferenciais classe “A” (0,15%)

• o aumento de 24,6% na conta de “serviços terceiros”

milhões em distribuição, R$ 27,5 milhões em telecomuni-

e 128.211 milhões de ações preferenciais classe

em decorrência da assinatura de contratos de serviços de

cações, R$ 5,4 milhões em outras instalações e R$ 91,1

“B” (46,85%).

consultoria técnica, da implantação de novo sistema
de faturamento e cobrança e da instalação de um novo
“call center”;
O ativo permanente aumentou 2,8% em 2001, como

em outras participações.

POSIÇÃO ACIONÁRIA
Em milhões de ações

Shareholding
In millions of shares

Relações com o Mercado
ACIONISTAS

Ao longo do ano, a COPEL recebeu a visita de expressi-

Shareholders

vo número de investidores e analistas do mercado de

ESTADO DO PARANÁ

capitais (nacional e internacional). A empresa também

BNDES/DECRETO 1068/94

resultado da elevação dos investimentos da COPEL em

promoveu visitas às instalações da Companhia,

empresas coligadas.

participou de conferências, seminários e reuniões e
realizou road shows nos principais centros financeiros do

ON

%

Common Shares

85.028

PNA

%

Class A shares

PNB

%

TOTAL

%

-

85.028

31,1

Class B shares

58,6

-

-

-

State of Paraná

1.531

1,1

-

-

-

-

1.531

0,6

BNDESPAR

38.299

26,4

-

-

27.911

21,8

66.210

24,2

CUSTÓDIA EM BOLSA

19.605

13,5

121

29,3 100.183

78,1

119.909

43,8

19.320

13,3

121

29,3

50.497

39,4

69.938

25,6

free float

NO BRASIL
in Brasil
ADSs

285

0,2

-

-

49.685

38,8

49.970

18,3

Em 31 de dezembro de 2001, o ativo total da COPEL era

Brasil, Europa e Estados Unidos.

OUTROS
Other

569

0,4

292

70,7

117

0,1

978

0,4

de R$ 8,7 bilhões. O total da dívida montava a R$ 1,4

A COPEL mantém à disposição dos seus acionistas e dos

TOTAL

145.031

100

413

100

128.211

100

273.655

100

bilhão, com uma relação entre endividamento e
patrimônio líquido de 28,6%.
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installation of a new Call Center. Permanent assets grew by 2.8% in 2001, as the result of increased investments by COPEL in

R$ 54.6 million were invested in power generation, R$ 61.9 million in transmission, R$ 189.9 million in di tribution,

affiliates. As of December 31st, 2001, COPEL’s total assets amounted to R$ 8.7 billion, whereas the total outstanding debt was

R$ 27.5 million in telecommunications, R$ 5.4 million in other facilities, and R$ 91.1 million in other affiliates. Investor

R$ 1.4 billion, with a debt-to-equity ratio of 28.6%. Fund raising and capital expenditure program - To support the

Relations - During the year, COPEL was visited by a significant number of investors and financial market analysts from Brazil

implementation of its capital expenditure program for the year, COPEL has obtained a total of R$ 232.9 million from loans and

and abroad. The Company also promoted guided tours to its facilities, participated in conferences, seminars, and meetings,

financing from different sources, especially from ELETROBRÁS’ credit lines and from the issuance of commercial papers, in May

and carried out road shows at the most important financial centers in Brazil, Europe, and the United States. For the convenience

2001, in the amount of US$ 67.2 million maturing in 365 days. On December 20th, 2001, COPEL’s Board of Directors

of its investors and shareholders, COPEL maintains a Shareholder Support Center, located on the first floor of the Company

approved the re-negotiation of the Company’s eurobonds, in the amount of R$ 150 million, and the issuance of simple (non- convertible)deben-

Headquarters at 800 Coronel Dulcídio St., in the city of Curitiba. The Center can also be reached via toll-free number, at 0800-

tures, for up to R$ 500 million. COPEL’s capital expenditure program for 2001 amounted to R$ 430.4 million, out of which

41-2772. The Shareholder Support Center provides information about shareholders’ position, dividends, and stock

Comportamento do Preço das Ações

O giro verificado na quantidade de ações PNB nego-

De janeiro a dezembro de 2001, as ações ordinárias

ciadas na Bolsa de Valores de São Paulo, em 2001, foi

nominativas (ON) da COPEL estiveram presentes em

de 1,67 vez o número de ações custodiadas, enquanto

100% dos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo

para as ações ON foi de 1,71. Na Bolsa de Nova

(BOVESPA), as ações preferenciais nominativas classe “A”

Iorque o giro verificado foi de 2,80. Esse índice

(PNA) em 4% e as ações preferenciais nominativas classe

demonstra a boa liquidez dos papéis da COPEL nos

“B” (PNB) em 100%.

mercados nacional e internacional.

DEPOSITÁRIO E CUSTODIANTE

DEPOSITARY AND CUSTODIAN

Banco Depositário dos ADRs nos EUA:

Depositary Bank for the ADRs

The Bank of New York

in the United States:

Shareholder Relations

The Bank of New York

P.O. Box 11258

Shareholder Relations

Na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), são negoci-

Church street Station

P.O. Box 11258

adas as ações PNB (ELP) em forma de ADSs, as quais

New York, NY 10286-1258

Church Street Station

estiveram presentes em 100% dos pregões daquela Bolsa.

Fone (toll free) 1-888-BNY-ADRS (269-2377)

New York, NY 10286-1258

Na Bovespa, as ações ON fecharam o período cotadas,

Fone (internacional) 1-610-312-5315

Phone # (toll-free) 1-888-BNY-ADRS (269-2377)

por lote de mil, a R$ 15,80, e as PNB a R$ 16,80. Na

E-mail: shareowner-svcs@bankofny.com

Phone # (international) 1-610-312-5315

NYSE, as ADSs fecharam o período cotadas a US$ 7,27.
As ações PNB da COPEL integram, desde setembro de
1999, a carteira do IBOVESPA, o mais tradicional indicador do mercado de valores mobiliários do Brasil.

E-mail: shareowner-svcs@bankofny.com
Banco Custodiante dos ADRs no Brasil:
Banco Itaú S.A

Custodian Bank for the ADRs in Brazil:

Rua Boa Vista, 185, 3º Andar, Corpo 3, Centro

Banco Itaú S.A

01014-001 SÃO PAULO, SP

Rua Boa Vista, 185, 3º Andar, Centro

Fone: (011) 3247-5083

01014-001 SÃO PAULO, SP

Fax: (011) 3247-5580

Phone #: (011) 3247-5083

E-mail: valquiria.matsui@itau.com.br

Fax #: (011) 3247-5580
E-mail: valquiria.matsui@itau.com.br.
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quotes, and also issues share certificates and dividend reports, in addition to other services aimed at supporting the relations

As reported by BOVESPA, COPEL’s common shares’ closing price for the last trading day in December was R$ 15.80 per lot

between the Company and its shareholders. Share capital - As of December 31st, 2001, COPEL’s share capital amounted

of one thousand shares, and class B preferred shares were traded at R$ 16.80 per lot of one thousand shares. As reported by

to R$ 1.6 billion, represented by 273,655 million shares with no par value, of which 145,031 million are common (ON)

NYSE, COPEL’s (ELP) ADSs had a closing price of US$ 7.27. COPEL’s class B shares are included, since September 1999, in

shares (53%), 413 million are class “A” preferred shares (0.15%), and 128,211 million are class “B” preferred shares

Ibovespa, the most traditional stock market indicator in Brazil. The turnover ratio recorded by COPEL’s class B preferred shares

(46.85%). Stock market - From January through December 2001, COPEL’s common shares (ON) were traded on 100% of

on the São Paulo Stock Exchange in 2001 was 1.67 times the number of free floating shares, whereas the Company’s common

the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA) trading sessions; class A preferred shares (PNA) were traded on 4% of the trading

shares recorded a turnover ratio of 1.71. On the New York Stock Exchange, the turnover ratio was 2.80. These figures attest

sessions and class B preferred shares (PNB) on 100%. On the New York Stock Exchange (NYSE), COPEL’s class B preferred

to the good liquidity of COPEL’s shares both in domestic and foreign markets.

shares, represented by American Depositary Shares (ADSs), were traded under the name ELP on 100% of the trading sessions.

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS (EM 31/12/2001)
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Board of Directors

Alexandre Fontana Beltrão (Presidente) Chairman
Ingo Henrique Hübert (Secretário Executivo) Executive Secretary
Eduardo Guy de Manuel
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Isac Roffe Zagury
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Conselho Fiscal Audit Committee
Efetivos Members
Eduardo Marques Dias (Presidente) Chairman
Dirceu Pires de Araújo
Fric Kerin
Marcio Ardélio de Souza
Ernesto Rubens Gelbcke
Suplentes Alternates
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Marco Antonio Horta Pereira
Rosangela Heinz Gavinho Ferraz
Getúlio Miranda de Paula Garcia
Walney de Abreu Reis
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Diretor Presidente Chief Executive Officer
Ingo Henrique Hübert
Diretor de Planejamento Chief Planning Officer
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Diretor de Administração Chief Administrative Officer
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Ricardo Portugal Alves
Diretor de Marketing Chief Marketing Officer
Lindolfo Zimmer
Diretor de Relações Institucionais Chief Governmental Relations Officer
Luiz Fernando Leone Vianna
Diretor de Participações Chief Corporate Partnerships Officer
Mário Roberto Bertoni
Subsidiárias Integrais da Copel Copel’s Wholly-Owned Subsidiaries
Copel Geração S.A.
Diretor Superintendente Chief Executive Officer
Luiz Fernando Leone Vianna
Copel Transmissão S.A.
Diretor Superintendente Chief Executive Officer
Henrique Sérgio Corrêa de Azevedo
Copel Distribuição S.A.
Diretor Superintendente Chief Executive Officer
Pedro Augusto do Nascimento Neto
Copel Telecomunicações S.A.
Diretor Superintendente Chief Executive Officer
Humberto Sanches Netto
Copel Participações S.A.
Diretor Superintendente Chief Executive Officer
Mário Roberto Bertoni
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