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1.1. Mensagem do Presidente 

(GRI 1.1, 1.2, 3.10)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Em 2011, a Companhia manteve seus esforços na busca de 

resultados para atender aos dois grandes desafios 

estratégicos: a Excelência operacional e a Expansão 

Apresentamos, com orgulho e satisfação, o sustentável. Dentro desses desafios foram definidos as 

R e l a t ó r i o  A n u a l  d e  G e s t ã o  e  Diretrizes Estratégias Corporativas: 

Sustentabilidade da Copel referente ao Valorizar a força de trabalho. 
exercício de 2011 — o primeiro ano da 

Reter talentos e conhecimento. 
nova gestão do Estado do Paraná, que tem à frente o 

Expandir os negócios de forma sustentável e rentável. governador Beto Richa — elaborado com base nas diretrizes 

estratégicas e nos compromissos de sustentabilidade Obter a excelência em custos, processos e qualidade. 
assumidos pela Companhia como signatária do Pacto Global 

Promover a sinergia entre as diversas áreas da companhia. 
da ONU, como participante da Global Reporting Initiative - 

Investir em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação com GRI e como associada do Instituto Brasileiro de Governança 
agregação de valor.Corporativa - IBGC.

No direcionamento dos rumos da Copel, 

definimos como prioridade a implantação 

d a  g e s t ã o  e m p r e s a r i a l  s e m p r e  

observando a necessidade de se ter as 

melhores práticas em sustentabilidade, e 

desta forma buscar o alinhamento dos 

esforços para atingir e garantir, com base 

nos valores da Companhia e na gestão 

otimizada dos processos, os resultados 

nos eixos econômico, social e ambiental, 

de forma balanceada para as partes 

i n t e r e s s a d a s ,  b e m  c o m o  s e u  

desenvo lv imento  e  c resc imento  

sustentável, com vistas à adequação aos 

padrões internacionais de governança, 

transparência e sustentabilidade, em 

conformidade com o compromisso 

renovado junto ao Pacto Global da 

Organização das Nações Unidas - ONU, do 

qual a Copel é signatária desde 2000.

Todas as ações da Copel se baseiam em uma gestão 

fundamentada nos princípios da Política de Sustentabilidade 

e Cidadania Empresarial (disponível no site da Companhia), a 

qual está totalmente alinhada aos sete valores expressos no 

referencial estratégico corporativo, aos oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio e aos dez princípios do Pacto 

Global da ONU.

Desta forma, os Princípios da Política de Sustentabilidade e 

Cidadania Empresarial fortalecem a gestão para a 

sustentabilidade, guiando todas as decisões e ações da 

Companhia, buscando a ética na condução dos negócios, o 

respeito e a transparência a todas as partes interessadas e a 

ampla promoção da diversidade; valores também destacados 

em nosso Código de Conduta.
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Orientada pelo compromisso que tem com a população do 

Pa ra n á ,  co m  s e u s  a c i o n i s ta s  e  

colaboradores, de agregar valor à 

Companhia, a Copel começou, em 2011, a 

consolidar sua presença em outros 

Estados, dando início às obras de 

construção da Usina Hidrelétrica Colíder, 

no norte de Mato Grosso, e dos 

empreendimentos Linha de Transmissão 

Araraquara — Taubaté e subestação 

Cerquilho III, essas duas no interior de São 

Paulo. 

 Formalizou também seu ingresso em 

quatro parques eólicos que estão sendo 

instalados no interior do Rio Grande do 

Norte e arrematou, em consórcio, quatro 

dos lotes colocados em disputa nos leilões 

para novas obras de transmissão 

promovidos pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica - Aneel, que totalizam 

1.327 km de linhas e quatro subestações no Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul e Maranhão. No noroeste 

paranaense, a Copel arrematou a conexão da região de 

Umuarama ao sistema elétrico de grande porte instalado no 

oeste.

Com magnífico desempenho em outras partes do Brasil, a 

Copel não se descuidou da população paranaense. A 

instalação de agências e postos de atendimento presencial 

dos consumidores encerrou o ano cobrindo 100% dos 393 

municípios que compõem a área de concessão da Companhia, 

um deles em Santa Catarina. A expansão do sistema de 

telecomunicações por fibras ópticas, igualmente, avançou, 

viabilizando a meta de alcançar todos os 399 municípios do 

Paraná até o fim de 2012.



Na área de geração, deu-se continuidade à construção da Por fim, externamos especial agradecimento a todos os 

Usina Hidrelétrica - UHE Mauá, no rio Tibagi, e foram iniciadas Copelianos, incansáveis em demonstrar diariamente seu 

as obras da Pequena Central Hidrelétrica - PCH Cavernoso II, pleno comprometimento com os objetivos da Companhia.

na região Centro-Sul do Estado. No segmento de transmissão, E, a todas as partes interessadas, agradecemos a participação 
o destaque foi a conclusão das obras civis e início de operação na orientação da direção de nosso Relatório, para o qual 
da linha de transmissão  conectando a subestação de Furnas à sugerimos atenta leitura, o que certamente trará uma visão 
subestação Cascavel Oeste,  obra estratégica para os três bastante positiva e otimista do futuro que está sendo traçado 
Estados da Região Sul. para a Companhia.

Apoiada em seu sólido compromisso com a sustentabilidade, 

a Copel vem investindo em programas que buscam atender 
Curitiba, junho de 2012.

essa premissa em todas as suas dimensões, o que lhe valeu 

para manter suas ações durante o ano de 2012 no Índice de 

Sustentabilidade Empresarial - ISE da Bolsa de Valores de São Lindolfo Zimmer
Paulo - BM&FBovespa. Diretor Presidente

Um exemplo disso foi o patrocínio integral da Companhia ao 

trabalho de elaboração e confecção da Base Hidrográfica do 

Paraná, o primeiro do gênero no Brasil a receber homologação 

da Agência Nacional de Águas - ANA, trabalho que identifica 

detalhadamente os mais de 976 mil cursos d’água de todos os 

portes existentes no Estado.

Confiando na capacidade, talento e disposição do seu quadro 

de profissionais, a Copel fará ainda mais em 2012, ano em que 

projeta realizar o maior programa de investimentos de sua 

história. São R$ 2,3 bilhões, cabendo quase metade — ou R$ 

1,1 bilhão — à área de distribuição, que responde mais 

diretamente pela qualidade do serviço prestado ao cliente.

Registramos nosso respeitoso agradecimento ao governador 

do Paraná, Beto Richa, na condição de representante do 

acionista controlador da Companhia, pela segura orientação e 

pela confiança que vem depositando nos gestores da Copel e 

no comprometimento dos que nela trabalham.

Da mesma forma, agradecemos aos demais integrantes da 

Diretoria Executiva e aos componentes do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal, cujo empenho na busca 

da valorização e crescimento da Copel nos inspira e 

entusiasma.
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1.2. Referencial estratégico

A Copel tem como balizador da gestão estratégica, organizacional e de pessoas, orientando todas suas ações e decisões internas e 

externas, e também de seus membros, o seguinte referencial estratégico:
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1.3. Destaques

Modernização Tecnológica

Sistema de Gestão Integrada de Consumidores - CIS 

Sistema Integrado de Gestão Empresarial  - ERP

Atualização Tecnológica 

Agenda Copel de Mudanças Climáticas

Foram implantados dois novos sistemas, o Sistema de Gestão Integrada de Consumidores - CIS e o Sistema Integrado de Gestão 

Empresarial - ERP, que são ferramentas de gestão e controle de todos os processos administrativos, financeiros e comerciais, o que 

propiciará otimização e agilidade de seus processos internos, garantindo, assim, o atendimento à regulação do Setor Elétrico e de 

Telecomunicações.

Em maio de 2011, entrou em operação o Sistema de Gestão Integrada de Consumidores - CIS, que permitiu integrar os bancos de 

dados de consumidores da Copel e aperfeiçoar os processos envolvidos em seu gerenciamento — como atendimento, serviço, 

leitura, faturamento, arrecadação e cobrança — aprimorando a integração entre processos, sistemas e serviços e a qualidade das 

informações gerenciais, financeiras e contábeis.

Em janeiro de 2012, entrou em operação o Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP SAP, que integra e facilita o fluxo de 

informações entre atividades administrativas, como aquisição de materiais e serviços, controle de estoques, ativos e inventários, 

interação com fornecedores, gestão de contas a pagar e a receber, informações contábeis e financeiras, gestão de recursos 

humanos e gestão fiscal e tributária.

Ocorreu em 2011 e início de 2012 a atualização tecnológica das estações de trabalho das empresas que passaram de 82% de 

desktops e 18% de notebooks para 60% de desktops e 40% de notebooks, trazendo aumento de produtividade pela mobilidade que 

determinados processos e funções exigem. Houve também uma significativa melhoria na especificação dos equipamentos, com 

ênfase no uso mais eficiente da energia elétrica.

Em junho de 2011, foi aprovada e publicada em nosso site a Agenda Copel de Mudanças Climáticas, a qual apresenta os 

compromissos que a Companhia assume para os próximos anos em relação ao tema e propicia meios para estimular práticas e 

projetos de mitigação e compensação de créditos de carbono.

MISSÃO

VISÃO

Prover energia e soluções 
para o desenvolvimento 
com sustentabilidade.

Simplesmente a 
melhor da década.

VALORES
• 
•
• 
• 
•
•
• 

Ética
 Respeito às pessoas
Dedicação
Transparência

 Segurança
 Responsabilidade
Inovação
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Cheias no litoral

Premiação do projeto Migrageo 

Novas participações: geração eólica e transmissão de energia elétrica

A dificuldade de acesso para restabelecer a normalidade dos serviços nas localidades rurais de Rasgadinho e Limeira (em Morretes) e 

Floresta (em Paranaguá), atingidas pelo temporal ocorrido em março de 2011, foi o principal obstáculo enfrentado pelas equipes da 

Companhia.

Para as famílias residentes nas áreas atingidas, a Copel suspendeu por até seis meses o vencimento das faturas mensais de energia 

elétrica dos domicílios comprovadamente prejudicados pela chuva. 

Através do Programa de Voluntariado EletriCidadania lançou a Campanha de Páscoa 2011, visando atender o município de Antonina, 

a região do litoral mais atingida. Foram arrecadados mais de 300 quilos de chocolate, além de pirulitos, balas e pipocas que fizeram 

parte do kit entregue para cada criança. Assim, além daquela escola, outras entidades de Antonina, Morretes e Paranaguá foram 

contempladas com as doações. Na Escola Olympia Breyer, além da entrega dos doces foi entregue um kit de lanche e os voluntários 

prepararam atividades recreativas com direito a pinturas no rosto das crianças, palestras sobre o uso seguro de energia elétrica e 

apresentação musical.

O programa de modernização e migração dos sistemas de informação de geoprocessamento na Diretoria de Distribuição – Migrageo 

é composto de 53 projetos, e está em andamento desde agosto de 2005. Foram realizadas no primeiro semestre duas rodadas de 

Projetos Piloto, para os aplicativos de Cartografia, Cadastro e Gerência de Redes e Projetos de Redes. 

Em 2011, foram treinados no aplicativo de consulta as informações georreferenciadas da distribuição da Copel – WEBGEO - 

aproximadamente 450 empregados, que auxiliarão na divulgação das novas funções. Atualmente são mais de 3500 usuários que 

utilizam este sistema em toda a Copel. 

No mês de Julho a Copel foi reconhecida com um prêmio internacional por realização importante em Geoprocessamento - SAG 

Award - Special Achievement in GIS (EUA). 

Para 2012 está prevista a continuidade do programa com o desenvolvimento e implantação de outros módulos do programa como: 

Gerência de Transformadores, Eliminação dos Sistemas GEDIS e VISION, Inventário de Redes, Extração de Dados e outros.

A Copel adquiriu, em novembro de 2011, 49,9% de participação na empresa São Bento Energia S.A., em quatro parques eólicos que 

são Sociedades de Propósito Específico – SPEs (GE Olho d'Água, GE Boa Vista, GE Farol e GE São Bento do Norte) localizadas no Estado 

do Rio Grande do Norte. Quando concluídos, tais parques, que gerarão energia elétrica a partir da força dos ventos, terão potência 

instalada conjunta de 94 MW, o suficiente para atender o consumo de uma cidade com 200 mil habitantes, aproximadamente.

Também em novembro de 2011 a Copel adquiriu 49,9% de participação na empresa Cutia Empreendimentos Eólicos S.A., com o 

objetivo de participar do desenvolvimento dos projetos de cinco parques eólicos localizados no Estado do Rio Grande do Norte 

(Maria Helena, Jangada, Pedra Grande, Cutia e Guajiru), com capacidade indicada de 137,4 MW. O projeto está em fase inicial de 

desenvolvimento, e não existe atualmente data estimada para os parques eólicos tornarem-se operacionais.

Ainda em 2011, através de licitação mediante leilões promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, a Copel adquiriu 

participações nas empresas Costa Oeste Transmissora de Energia S.A., Caiuá Transmissora de Energia S.A., Transmissora Sul Brasileira 

de Energia S.A., Marumbi Transmissora de Energia S.A. e Integração Maranhense Transmissora de Energia S.A., titulares de 

concessões de serviço público para implantação, operação e exploração de instalações de transmissão de energia elétrica no âmbito 

da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional - SIN.

As empresas Caiuá Transmissora de Energia S.A. e Integração Maranhense Transmissora de Energia S.A. foram constituídas em 2012 

e a empresa São Bento Energia S.A. foi classificada como adiantamento para futuro investimento.

Em março de 2012, a Copel (49%), em conjunto com a State Grid Brazil Holding (51%), arrematou os Lotes A e B do Leilão de 

Transmissão nº 02/2012, realizado pela Ancel. Os lotes totalizam 1.605 km de linhas de transmissão e 4 subestações nos Estados do 

Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. O prazo de construção é de 32 meses após a assinatura do contrato de concessão. A RAP total é 

de R$ 199,5 milhões, sendo R$ 126,4 milhões referentes ao lote A e R$ 73,1 milhões ao lote B (valores históricos). Todos os 

empreendimentos devem entrar em operação em 2014.
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Horto florestal de UHE Mauá

Pesquisa Abradee

Talento Olímpico Paraná - TOP 2016

LT Foz do Iguaçu — Cascavel Oeste

Troféu Susie Pontarolli

Universidade Copel - Unicopel 

Em junho de 2011 foi inaugurado o Horto das Caviúnas, localizado no município de Ortigueira, junto ao canteiro de obras da UHE 

Mauá. 

O horto serve à preservação e reprodução de diversas espécies coletadas durante o processo de supressão vegetal para a formação 

do reservatório da usina e que serão utilizadas nos programas de reflorestamento da Copel, tanto nas áreas de conservação 

ambiental no entorno do reservatório, quanto para atendimento a medidas compensatórias na região. Em 2011 foram produzidas 

cerca de 50 mil mudas neste horto.

Além de mudas e sementes de árvores, ao local estão sendo conduzidas as plantas resgatadas nas áreas de supressão do 

reservatório, o que inclui plantas epífitas, como orquídeas e bromélias, plantas herbáceas, arbustivas e trepadeiras.

Conforme a 13ª Pesquisa de Satisfação do Consumidor Residencial realizada pela Abradee - Associação Brasileira de Distribuidoras 

de Energia Elétrica, por meio do Instituto Innovare, os consumidores de energia elétrica atendidos pela Copel são os mais satisfeitos 

do Brasil com a qualidade de fornecimento e com os serviços prestados por sua concessionária. 

A Copel vem participando do programa Talento Olímpico do Paraná - TOP 2016, em parceria com o Instituto Paranaense de Ciência 

do Esporte – IPCE, alinhado ao Governo do Estado, federações, entidades paraolímpicas e núcleos regionais de educação,  buscando 

a  implantação de programas que oportunizem a revelação de atletas e paratletas, proporcionando inclusão social com esporte, 

saúde e desenvolvimento educacional. A Copel iniciou o patrocínio desses atletas paranaenses que têm potencial para disputar 

medalhas nas Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016 e de 2020 através de bolsas-esporte para treinamento, atendendo 250 atletas 

em 2011 e com objetivo de ampliação, em 2012, para 920 atletas, além de avaliações morfofuncionais da excelência técnica e física 

dos talentos. As bolsas visam atletas que se destacam em competições municipais, estaduais, nacionais e internacionais.  Para 

acompanhamento dos atletas, 80 técnicos, também com bolsa e programas de capacitação,  atuarão diretamente na gestão e 

acompanhamento dos beneficiados do programa. A abrangência dessa iniciativa é para atletas na faixa etária de 11 a 21 anos e 

técnicos esportivos. Beneficiários diretos: 1000 pessoas. Beneficiários indiretos: 3500 pessoas.

Em 2011, entrou em operação a nova LT em 525 kV, ligando as subestações Foz do Iguaçu — pertencente à empresa Furnas Centrais 

Elétricas — e Cascavel Oeste, pertencente à própria Copel. O empreendimento, com quase 116 km de extensão, demandou 

investimentos próximos de R$ 100,0 milhões.

Ao atingir um nível de maturidade e ter suas ações reconhecidas pelo mercado e pela sociedade como sustentáveis, a Copel está 

lançando um prêmio para destacar entre os seus empregados e fornecedores os projetos ligados ao voluntariado, acessibilidade, 

direitos humanos, práticas ambientais e desenvolvimento sustentável.

A primeira edição do Troféu Susie Pontarolli foi lançada no dia 2 de maio com a abertura das inscrições para os 10.000 empregados da 

estatal e para fornecedores. O  propósito desse prêmio é descobrir, incentivar e reconhecer as melhores práticas e as que mais se 

aproximam dos valores praticados pela Copel.

Em 27 de abril de 2012 foi criada a Universidade Copel – Unicopel, com o propósito de construir um novo contexto educacional ao 

desenvolvimento continuado de pessoas e competências concomitantes aos compromissos estratégicos empresariais, criando valor 

corporativo aos negócios da Companhia e à sociedade Paranaense.

O objetivo da Unicopel é atuar em atividades do conhecimento que gerem valor para a Copel, assegurando o desenvolvimento 

continuado das pessoas e da organização, e colaborando para a melhoria e incremento da sua capacidade de execução; na incubação 

e operação de novos empreendimentos de base tecnológica; na inovação; na cultura e em áreas correlatas que agreguem valor à 

Companhia.



Criação da Diretoria de Novas Energias

Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça

A Copel criou em abril 2012 a Diretoria de Novas Energias, que ficará focada no desenvolvimento de novas fontes para geração de 

energia elétrica na matriz da Copel.

Na visão de curto e médio prazos, a  ênfase dos trabalhos desta nova diretoria está na viabilização de empreendimentos eólicos. No 

entanto, outras fontes, como a solar, gás e a biomassa, também receberão atenção especial. Grande atenção será dada a projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação bem como à prospecção de negócios de  tecnologias não tradicionais na Copel. 

Na visão de longo prazo o foco será a busca de tecnologias já desenvolvidas e o desenvolvimento de novas tecnologias que propiciem 

a implementação de novos projetos energéticos que resultem em diferencial competitivo para a Copel.

No dia 22 de maio de 2012 foi realizada, em Brasilia, a Cerimônia de Assinatura do Termo de  compromisso da 4ª Edição do Programa 

Pró-equidade de Gênero e Raça, iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com a ONU Mulheres e a 

Organização Internacional do Trabalho - OIT. O evento reuniu empresas e instituições que aderiram à 4ª edição do Programa, que 

tem como objetivo consolidar e ampliar a abrangência das políticas para mulheres no mercado de trabalho e promover a igualdade 

de oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres nas organizações e instituições por meio do desenvolvimento de novas 

concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional.

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Copel reabriu uma trilha símbolo da biodiversidade 

do centro-sul do Estado: a Trilha das Sapopemas. O caminho, com cerca de 1,5 km de extensão, passa por dentro de uma mata nativa 

de floresta ombrófila mista, área do Jardim Botânico Faxinal do Céu, distrito do município de Pinhão, nas imediações da usina Gov. 

Bento Munhoz da Rocha. Nele, é possível conhecer de perto a flora e a fauna locais e aprender, na prática, sobre as características do 

ecossistema da região. Mesclando educação ambiental à sensação de fazer parte da natureza, quem se propõe a fazer o trajeto passa 

por pontos estratégicos deste remanescente de floresta. Guiado por um educador da Copel, durante os cerca de 40 minutos de 

caminhada o visitante avista e conhece melhor quatro espécies vegetais símbolos desse tipo de mata: a araucária, o xaxim, a erva-

mate e, ainda, a imbuia. A sapopema, que dá nome à trilha, também está lá. Uma espécie com cerca de 500 anos, que se constitui 

como um verdadeiro tesouro em meio à vegetação.

Trilha das Sapopemas

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2011  | DIMENSÃO GERAL 11

DIMENSÃO GERALDIMENSÃO GERALRELATÓRIO ANUAL DERELATÓRIO ANUAL DE
GESTÃO E SUSTENTABILIDADEGESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2011



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2011  | DIMENSÃO GERAL 12

DIMENSÃO GERALDIMENSÃO GERALRELATÓRIO ANUAL DERELATÓRIO ANUAL DE
GESTÃO E SUSTENTABILIDADEGESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2011

1.4. Sobre o Relatório Anual de Gestão e Sustentabilidade (GRI 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 

3.10, 3.11, 3.13 e 4.17)

Abrangência

Stakeholders

Indicadores

Por meio de seu Relatório Anual de Gestão e Sustentabilidade, a Copel apresenta relato de suas ações e de seus resultados 

econômico-financeiros, sociais e ambientais, seguindo as diretrizes de transparência e de responsabilidade socioambiental:

da Agência Nacional de Energia Elétrica, que por meio de seu Despacho nº 3034, de 21.12.2006, apresenta às concessionárias e 

permissionárias do setor de energia elétrica modelo de relato anual de suas atividades, nas Dimensões Geral, Governança 

Corporativa, Econômico-financeira, Social e Setorial e Ambiental, com foco na prestação de um serviço público socialmente 

responsável, com respeito às necessidades da sociedade, e satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança e modicidade das tarifas de energia;

da Global Reporting Initiative - GRI (versão GRI/G3), organização criada em 1997, vinculada ao Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA);

das orientações da GRI na publicação intitulada “Fazendo a Conexão - usando as diretrizes GRI/G3 de relatório para a Comunicação 

de Progresso do Pacto Global da ONU”;

do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - Ibase; 

da Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T15; e

da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

O presente relatório cobre informações referentes ao exercício fiscal de 2011, comparando-as com as do relatório anual anterior, e 

está disponível também nos idiomas inglês e espanhol. Ações e fatos relevantes ocorridos até junho/2012 também foram relatados.

As principais partes interessadas que a Companhia espera que venham a utilizar o presente relatório são o público interno, clientes, 

fornecedores, governo, acionistas, sociedade e comunidade.

Os indicadores GRI/G3 essenciais e adicionais considerados não materiais aos negócios e partes interessadas da Companhia 

constam na matriz de localização e correlação como tal. Os indicadores materiais cujas informações não estavam disponíveis em 

virtude da não-realização de sua coleta de forma sistemática até então foram tratados como meta para inclusão em relatórios 

futuros. Com exceção das demonstrações contábeis e do desempenho econômico-financeiro, que seguem a legislação brasileira, 

todos os demais indicadores ambientais e sociais seguiram os parâmetros e bases de cálculo preconizadas pelos protocolos GRI/G3.

 Já as demonstrações contábeis, incluindo o Balanço Social, consolidam também o desempenho da Companhia Paranaense de Gás - 

Compagas, da Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A. - Elejor, da Copel Empreendimentos, da UEG Araucária e da Centrais Eólicas do 

Paraná, companhias nas quais a Copel tem participação majoritária, e, desde janeiro de 2008, da Dominó Holdings S.A. (controlada 

em conjunto com os outros acionistas). 

Em termos das Descrições sobre as Formas de Gestão de cada grupo de indicadores preconizadas nas diretrizes GRI/G3, elas se 

encontram assim distribuídas neste relatório: 

Descrição sobre Forma de Gestão do Desempenho Econômico-Financeiro - capítulo 3

Descrição sobre Forma de Gestão do Desempenho Ambiental - capítulo 5

Descrição sobre Forma de Gestão do Desempenho Social - capítulo 4

Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente - capítulo 4

Direitos Humanos - capítulo 4

Sociedade - capítulo 4

Responsabilidade pelo Produto - capítulo 4

• 

• 

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

(GRI 3.6)
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Os meios pelos quais as partes interessadas podem obter informações adicionais sobre os aspectos econômico-financeiros, 

ambientais e sociais da Copel, bem como comentar ou sugerir melhorias para a próxima edição do relatório, estão relacionados no 

item 8, relativo à Composição dos Grupos Responsáveis pela Governança. 

Para favorecer a comparação de dados, e em consonância com o que dispõe o Despacho Aneel nº 3.034, apresentamos séries 

históricas de três anos para os indicadores operacionais e de produtividade, sociais e ambientais. Itens econômicos são registrados 

em séries de dois anos no que concerne ao Balanço Social.

Submetemos a verificação externa todos os dados socioambientais do Relatório Anual de Gestão e Sustentabilidade para assegurar 

maior transparência e credibilidade às informações relatadas, com publicação de parecer pertinente.

Comparabilidade

Confiabilidade



1.5 Perfil Organizacional  (GRI 2.1,2.2,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8)

A Companhia Paranaense de Energia - Copel, com sede na Rua Coronel Dulcídio nº 800, bairro Batel, CEP 80420-170, em Curitiba - 

PR, é uma sociedade por ações, de capital aberto, constituída sob a forma de sociedade de economia mista, controlada pelo 

Governo do Estado do Paraná, e destinada, através de suas subsidiárias, a pesquisar, estudar, planejar, construir e explorar a 

produção, transformação, distribuição, comercialização e o transporte de energia, em qualquer de suas formas, principalmente a 

elétrica, podendo também participar, em conjunto com empresas públicas ou privadas de consórcios, companhias e empresas 

cujos objetivos sejam o desenvolvimento de atividades nas áreas de energia, telecomunicações e gás natural.
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Principais Resultados Obtidos em 2011

Indicadores Econômicos 
(em milhões de reais)

Receita Bruta: 
Receita Líquida: 
EBITDA: 
Lucro Líquido consolidado: 

R$ 11.911,3
R$   7.776,2
R$   1.856,7
R$   1.176,9

Indicadores Financeiros
(em milhões de reais)

Ativo Total: 
Patrimônio Líquido: 
Investimentos na Concessão: 
Dívida Líquida: (Empréstimos + Financiamentos + 

Debêntures – Disponibilidades e Aplicações Financeiras 
(títulos e valores mobiliários - CP)

R$ 19.121,7
R$ 11.826,7
R$   1.429,8

R$      540,7

Energia Distribuída (cativo + permissionária + 

concessionárias + mercado curto prazo): 

Energia Comercializada (cativo + livres + 

permissionária + concessionárias):
Total de Consumidores Faturados (cativo +

 livres da Copel GeT + permissionária + concessionárias): 

Indicadores Econômicos 

Capacidade Instalada de Energia: 
Energia Gerada: 

4.549,6 MW

25.789 GWh

23.398 GWh

23.973 GWh

3.916.946

Corpo Funcional

Total de empregados (inclui controladas): 9.545



1.5.1. Organograma das Participações e Composição Acionária (GRI 2.3,3.8)
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ESTADO DO PARANÁ BNDESPAR CUSTÓDIA EM BOLSA ELETROBRAS OUTROS

BOVESPA

NYSE

LATIBEX

58,63% VOTANTE
31,08% TOTAL

26,41% VOTANTE
23,96% TOTAL

1,06% VOTANTE
0,56% TOTAL

0,37% VOTANTE
0,31% TOTAL

13,53% VOTANTE
44,09% TOTAL

13,45% VOTANTE
28,59% TOTAL

0,08% VOTANTE
15,47% TOTAL

0,00% VOTANTE
0,03% TOTAL

CEOLPAR - CENTRAIS
EÓLICAS DO PARANÁ LTDA.

UEGA - USINA
ELÉTRICA A GÁS DE
ARAUCÁRIA Ltda.

60,0% TOTAL

CONSÓRCIO
SÃO JERÔNIMO
41,2% TOTAL

70,0% TOTAL

COSTA OESTE
TRANSMISSORA DE

ENERGIA S.A.

MARUMBI
TRANSMISSORA DE

ENERGIA S.A.
51,0% TOTAL 80,0% TOTAL

TRANSMISSORA SUL
BRASILEIRA ENERGIA S.A.

20,0% TOTAL

CONSÓRCIO
CRUZEIRO DO SUL -

UHE MAUÁ
51,0% TOTAL

COPEL
TELECOMUNICAÇÕES

100%

(1)COPEL
DISTRIBUIÇÃO

100%

(1)COPEL GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO

100%

(1)

COMPAGÁS - CIA.
PARANAENSE DE GÁS

DFESA
DONA FRANCISCA
ENERGÉTICA S.A.

23,0% TOTAL

CUTIA
EMPREENDIMENTOS

EÓLICOS SPE S.A.
49,9% TOTAL

51,0% TOTAL

ESCOELETRIC LTDA.
40,0% TOTAL

COPEL AMEC LTDA.
48,0% TOTAL

DOMINÓ HOLDINGS S.A.

UEGA - USINA
ELÉTRICA A GÁS

DE ARAUCÁRIA Ltda.
20,0% TOTAL

INST. DE TECNOLOGIA
PARA DESENVOLVIMENTO - 

LACTEC
20,0% TOTAL

45,0% TOTAL

FOZ DO CHOPIM
ENERGÉTICA LTDA.

35,8% TOTAL

CEOLPAR - CENTRAIS
EÓLICAS DO PARANÁ LTDA.

30,0% TOTAL

CEOLPAR - CENTRAIS
EÓLICAS DO PARANÁ LTDA.

30,0% TOTAL

ELEJOR - CENTRAIS
ELÉTRICAS DO

RIO JORDÃO S.A.

SERCOMTEL S.A.
TELECOMUNICAÇÕES

45,0% TOTAL

DOIS SALTOS LTDA.
30,0% TOTAL

70,0% TOTAL

SERCOMTEL
CELULAR  S.A.
45,0% TOTAL

CARBOCAMPEL S.A.
49,0% TOTAL

ORGANOGRAMA - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
POSIÇÃO EM 31/12/2011

(1) Subsidiária Integral
Obs.: A Copel também possui 0,82% do Capital 
Total da INVESTCO S.A. (UHE Lajeado).



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2011  | DIMENSÃO GERAL 16

DIMENSÃO GERALDIMENSÃO GERALRELATÓRIO ANUAL DERELATÓRIO ANUAL DE
GESTÃO E SUSTENTABILIDADEGESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2011

Marketing Comercial e Institucional

Uso racional e seguro de energia: ações de comunicação

A Companhia busca equilíbrio econômico, social e ambiental visando à sustentabilidade empresarial, aliada às boas práticas de 

governança corporativa, para atingir os objetivos de seu planejamento estratégico. Em consonância com as estratégias corporativas 

são desenvolvidos os planos de marketing e comunicação.

A comunicação corporativa procura destacar a importância da missão da Companhia no desenvolvimento do Estado, seus negócios 

e serviços em geração, transmissão e distribuição de energia, além de telecomunicações. Em conjunto com o plano de comunicação 

para a sustentabilidade, divulga as ações desenvolvidas pela Copel para a preservação do meio ambiente, os estudos de energias 

alternativas, os investimentos sociais feitos nas áreas de educação, cultura, esporte e saúde, beneficiando milhares de pessoas em 

todo o Paraná, e o desempenho e perspectivas econômicas da Companhia. Como resultado final, fortalece a imagem da Copel 

perante todo o público.

A preocupação constante em se comunicar com todas as partes interessadas reforça a importância dos canais de relacionamento a 

elas oferecidos e dos canais de atendimento disponibilizados para todos os consumidores e, através de pesquisas periódicas, esses 

canais são avaliados e aprimorados, favorecendo o diálogo, a interação dos assuntos institucionais e mercadológicos e a 

consolidação da comunicação como um componente estratégico na organização.

A comunicação mercadológica é responsável por levar ao conhecimento de todos os clientes da companhia as informações sobre 

seus produtos, serviços e canais de atendimento, objetivando aumentar a satisfação dos clientes e a percepção do valor entregue 

pela Copel. O principal objetivo desta comunicação é destacar a agilidade e qualidade no atendimento, nos produtos e serviços, 

além de informações de utilidade pública sobre uso seguro e eficiente de energia elétrica. Também reforça o alinhamento das 

diretrizes técnicas, operacionais e comerciais ao posicionamento corporativo em relação à sustentabilidade e governança 

corporativa.

Também são utilizados os canais de comunicação interna para preparar o quadro de pessoal na qualidade correspondente ao 

relacionamento com as partes interessadas.

Todos os canais de comunicação, internos e externos, divulgam o mesmo conteúdo nas mensagens, reforçando a comunicação 

integrada de marketing.

Tendo em vista que parte dos clientes da Copel são portadores de necessidades especiais, são disponibilizados canais específicos. 

Para atender os clientes com deficiência visual é disponibilizada a fatura de energia em Braille, e seu site é acessível desde 2008. Os 

atendentes das agências realizaram treinamento para atender os deficientes auditivos em Linguagem Brasileira de Sinais - Libras. As 

agências e postos de atendimento estão sendo adequados para atender aos portadores de deficiência física e com dificuldade de 

locomoção.

A cada dois anos a Copel realiza uma pesquisa de imagem junto a seus stakeholders para avaliação da marca e imagem da 

Companhia, empregando técnicas qualitativa (entrevistas em profundidade e grupos de discussão) e quantitativa (entrevistas 

pessoais presenciais). A técnica qualitativa permite aos entrevistados — fornecedores, acionistas, governo, membros do Conselho 

de Administração da Companhia, órgãos reguladores, comunidade (associações de bairros em áreas urbanas), sociedade (ONGs 

representando segmentos ambiental, cultural e social), mídia (rádios, TVs, jornais, agências de propaganda) e clientes (livres, 

residenciais, industriais, comerciais, de serviços, empregados da Copel e terceirizados) — emitir opinião de forma não estruturada, 

possibilitando melhor compreensão das razões e motivações adjacentes à marca e imagem da Companhia.

As campanhas de divulgação à sociedade sobre o uso seguro da energia elétrica para evitar acidentes, preocupação constante da 

Companhia, há alguns anos evoluiu para uma ação mais sustentável, incorporando conceitos sobre cidadania e cuidados com o 

meio ambiente. O programa denominado Kit Escola, é um dos principais meios de comunicação utilizados para esse fim e consiste 

na realização de palestras realizadas por técnicos de segurança e 650 voluntários em todo o Paraná, com distribuição de material 

sobre o assunto.

Outro meio eficiente para informar a população sobre o uso seguro da energia elétrica são as mensagens transmitidas em emissoras 

de rádios, através de convênio com a Associação de Radiodifusão do Paraná - AERP, com 309 emissoras. Cada uma veicula onze 

mensagens ao dia, de segunda a sábado, o que significa 3.399 mensagens por dia e 88.374 por mês. (GRI EU7)
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A Semana Nacional da Segurança com Energia Elétrica — realizada anualmente — também contribui na disseminação de 

informações junto a escolas, empresas de construção civil e consumidores em locais públicos como praças, supermercados, 

terminais de ônibus e shopping centers.

Seguindo um calendário anual pré-estabelecido, as áreas das diversas regionais no Estado realizam palestras em empresas, 

cooperativas rurais, canteiros de obras, associações de classe e na comunidade em geral e participam de feiras e eventos regionais. 

Os clientes também recebem mensagens em suas faturas de energia e envelopes. Clientes das áreas rurais recebem o calendário 

rural de autoleitura do consumo de energia no qual constam informações sobre segurança no uso da energia e outros conceitos 

sobre sustentabilidade.

Desde 1985, a Copel mantém convênio com a rede de agentes arrecadadores. A Companhia é pioneira na constituição desse canal 

alternativo de pagamento de contas de luz. Constituída atualmente de 1.657 estabelecimentos no Paraná, nas áreas urbana e rural, 

a rede de agentes arrecadadores é responsável pelo recebimento do pagamento de 31% das faturas de energia, correspondendo a 

um milhão e 200 mil faturas de energia elétrica/mês. A parceria contempla também a distribuição de material informativo sobre uso 

seguro e eficiente da energia aos clientes.

A Companhia possui treze unidades móveis utilizadas para atender as necessidades de seus clientes, disponibilizando acesso a 

serviços comerciais,  orientando sobre o uso seguro e eficiente da energia, direitos, deveres e programas sociais. Este ano a Copel 

está adquirindo mais cinco unidades tipo VAN com o intuito de modernizar sua frota e proporcionar aos clientes maior conforto, 

rapidez no atendimento e melhor apresentação de sua marca. Elas serão equipadas com o que há de mais moderno no segmento 

tecnológico, com a implantação de transmissão de  dados por fibra óptica e uso de equipamentos com alto grau de eficiência 

energética.

Agentes arrecadadores 

Postos de atendimento móvel - PAM
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1.6. Estrutura Operacional 

1.6.1. Geração 

Levantamento de potencial eólico

Projetos solares fotovoltaicos

(GRI 2.7,EU12,EU30 )

(GRI 2.2,EU1, EU2,EU6)

Para expansão da geração a partir de empreendimentos de fonte hidráulica, a Copel mantém as seguintes estratégias prioritárias:

participar de leilões de energia elétrica, em particular no Estado do Paraná; e 

investir em projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs, de forma isolada e em parcerias com a iniciativa privada, de modo 

a promover o desenvolvimento sustentável por meio da implantação de projetos que incentivem o desenvolvimento regional.

No âmbito de operação e manutenção do parque gerador da Copel, estão em andamento obras e projetos para garantir maior 

confiabilidade ao sistema elétrico como um todo. Entre eles, destacam-se:

 Modernização da Usina Hidrelétrica Salto do Vau (União da Vitória), incluindo automação de forma a possibilitar a operação 

remota através do Centro de Operação da Geração, em Curitiba.

 Desenvolvimento do projeto do novo Centro de Operação da Geração.

Elaboração de projeto e aquisição de equipamentos e materiais para modernização da Usina Hidrelétrica Gov. Parigot de Souza 

(Antonina), visando o início do processo em 2012.

Coordenação técnica e comissionamento da Usina Hidrelétrica Mauá e das subestações Figueira, Mauá e Jaguariaíva.

Serviços emergenciais para restabelecimento das condições operacionais das usinas Chaminé (São José dos Pinhais), São Jorge e 

Pitangui (Ponta Grossa), com vistas à recuperação de danos causados por enchentes ocorridas em 2011.

 Continuidade do processo de revitalização dos transformadores elevadores da Usina Hidrelétrica Gov. Ney Braga.

Desenvolvimento do projeto de adequação dos sistemas de proteção das usinas contra descargas atmosféricas.

Pintura dos equipamentos hidromecânicos da usina Pitangui visando às comemorações do centenário da usina em 2011.

 Contenção de talude, drenagem, recuperação e pavimentação do acesso principal da Usina Gov. Bento Munhoz da Rocha Netto.

Início do desenvolvimento do projeto de modernização da Usina Gov. Bento Munhoz da Rocha Netto, incluindo o projeto de 

instalação das unidades 5 e 6 e modernização dos equipamentos de elevação e transporte — pontes e pórticos rolantes.

Substituição do sistema digital de controle das turbinas a gás e do sistema digital de controle dos equipamentos auxiliares da Usina 

Termelétrica de Araucária.

Outra frente de destaque é aumentar a participação de fontes alternativas renováveis de energia na matriz energética, de forma 

rentável e sustentável, uma das importantes diretrizes estratégicas estabelecidas para o negócio de geração da Copel. Neste 

sentido, a Companhia vem pesquisando e prospectando novos negócios relativos a estas fontes. Os principais projetos e ações são: 

Projeto para a implementação de modelo climático de mesoescala, em computador de alto desempenho, que já está permitindo 

preliminarmente à Copel a elaboração de mapas eólicos para identificação das áreas mais promissoras para instalação de futuros 

parques eólicos.

Em agosto de 2011, a Aneel publicou a Chamada nº 13/2011 para o Projeto Estratégico: “Arranjos Técnicos e Comerciais para 

Inserção da Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira”. A Copel está liderando e submeteu para aprovação da 

agência dois projetos: “Aplicação de Células Fotovoltaicas de Fabricação Nacional para Geração de Energia Elétrica Interligada à 

Rede de Distribuição no Estádio onde Venha a Ser Realizada a Copa Fifa 2014”, cuja capacidade instalada será de 1,0 MWpico e 

“Comparação da Geração de Energia Elétrica por Fonte Solar Fotovoltaica e sua Disponibilização na Rede de Distribuição, Sem e 

Com Acumulação da Energia em Banco de Bateria Vanádio de Ciclo Limitado” cuja capacidade instalada será de 3,0 MWpico e está 

participando, de forma cooperada, de três projetos, liderados por outras empresas do setor. A expectativa é de que as plantas 

solares fotovoltaicas aprovadas estejam em operação a partir de início de 2013.

• 

• 

•

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

•

• 

• 

Energias Renováveis
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Poliduto

Microalgas

Resíduo Sólido Urbano - RSU

Estão sendo retomadas as negociações para continuidade dos estudos que analisarão a viabilidade de construção do poliduto 

ligando o município de Sarandi ao de Paranaguá, passando por Araucária. O objetivo é dotar o Estado de uma infraestrutura de 

logística moderna para o transporte de etanol e melhorar as condições das exportações paranaenses. Na etapa anterior dos 

trabalhos foi publicado o Decreto de Utilidade Pública do traçado básico e em breve será assinado um novo Protocolo de Intenções 

entre o Estado do Paraná, Copel, Compagas, Alcopar, CPL e CPLPAR, para a elaboração dos estudos de licenciamento ambiental.

Este projeto de P&D foi iniciado em 2009 e tem como objetivos a pesquisa e o desenvolvimento de processos de cultivo em grande 

escala de microalgas voltadas à extração de óleo como fonte energética para a produção de biodiesel e energia. Atualmente o 

projeto está na fase de conclusão da caracterização morfológica das cepas nativas coletadas no Paraná, bem como se encontra em 

fase de instalação o sistema de cultivo aberto – “raceway” – em escala piloto no laboratório do IAPAR. A previsão é produzir os 

primeiros litros de óleo bruto de microalgas até o fim de 2012.

O projeto de P&D prevê a construção de uma usina piloto de gaseificação de resíduos sólidos urbanos, a estruturação de um centro 

de excelência de estudos do RSU e o desenvolvimento de uma planta de processamento do RSU para municípios de pequeno e 

médio portes que deverá produzir energia, produtos reciclados e recicláveis sem a necessidade de aterros ou geração de qualquer 

passivo ambiental.
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Concessões de Geração

A Copel é titular das concessões e autorizações de geração estabelecidas pelo Contrato de Concessão nº 45/99, firmado em 

24.06.1999, e pela Resolução Aneel nº 278/1999, publicada em 29.09.1999. A participação da Copel em concessões e autorizações 

de geração é estabelecida e regida pelos seguintes documentos: Contrato de Concessão nº 188/98, firmado em 28.08.1998; 

Resolução Aneel nº 351/1999, publicada em 23.12.1999; Resolução Aneel nº 114/2000, publicada em 24.04.2000; Contrato de 

Concessão nº 125/2001, firmado em 25.10.2001; Resolução Aneel nº 753/2002, publicada em 19.12.2002; Resolução Aneel nº 

757/2002, publicada em 19.12.2002; e Contrato de Concessão nº 001/2007, firmado em 03.07.2008.

Desde 1999, todas as usinas da Copel cujas concessões encerraram — 13 no total — tiveram seus contratos de concessão 

prorrogados pelo Poder Concedente por mais 20 anos, de acordo com o previsto em lei. Uma nova prorrogação dependerá de 

alterações no marco regulatório, que atualmente se encontra em discussão pelo Poder Concedente. Apenas para a PCH Rio dos 

Patos, cujo contrato de concessão já esta em processo de prorrogação junto à Aneel, nossa expectativa é a prorrogação por mais 20 

anos, contados a partir do seu respectivo vencimento. Os contratos de concessões de novas usinas, tais como Mauá, não são 

prorrogáveis.

As informações do Contrato de Concessão nº 045/1999 estão relacionadas a seguir:

Contrato de Concessão nº 045/1999

Tipo Usina Ato de
Outorga

Termo Final Ato de
Prorrogação

Novo Termo
Final

Hidrelétrica Gov. Bento Munhoz da
Rocha Netto (Foz do Areia)

Dec. nº 72.293,
de 24/05/1973

 24/05/2003 Portaria MME nº 22,
de 25/01/2001

 23/05/2003

Hidrelétrica São Jorge Dec. nº 75.033,
de 04/12/1974

12/12/2004 Portaria MME nº 249,
de 17/04/2003

 03/12/2024

Hidrelétrica Apucaraninha Dec. nº 76.432,
de 13/10/1975

13/10/2005 Portaria MME nº 249,
de 17/04/2003

12/10/2025

Hidrelétrica Guaricana Dec. nº 78.238,
de 13/08/1976

15/08/2006 Portaria MME nº 367,
de 18/08/2005

16/08/2026

Hidrelétrica Chaminé Dec. nº 78.238,
de 13/08/1976

15/08/2006 Portaria MME nº 367,
de 18/08/2005

16/08/2026

Hidrelétrica
Gov. Ney Aminthas de Barros 

Braga (Segredo)
Dec. nº 84.209, 
de 14/11/1979

15/11/2009 Portaria MME nº 331,
de 02/09/2009

 15/11/2029

Hidrelétrica Derivação do Rio Jordão

(i) Dec.  nº 84.209, 
de 14/11/1979

(ii) Portaria DNAEE no 476, 
de 07/06/1994

15/11/2009
Portaria MME nº 331,

de 02/09/2009  15/11/2029

Hidrelétrica Gov. José Richa (Salto Caxias)
Dec. nº 84.680, 
de 02/05/1980 04/05/2010 Portaria MME nº 331,

de 02/09/2009
 04/05/2030

Hidrelétrica Cavernoso
Dec. nº 85.628, 
de 07/01/1981 07/01/2011 Portaria MME nº 331,

de 02/09/2009
07/01/2031

Hidrelétrica Rio dos Patos
Dec. nº 89.378, 
de 14/02/1984 14/02/2014 possível *

Hidrelétrica
Gov. Parigot de Souza 
(Capivari/Cachoeira)

(i) Dec. nº 56.027, 
de 23/04/1965

(ii) Dec. nº 69.475, 
de 05/10/1971

25/05/1995 Portaria MME nº 195, 
de 22/06/1999

07/07/2015

Hidrelétrica Mourão
Dec. nº 53.419, 
de 20/01/1964 26/01/1994

Portaria MME nº 195, 
de 22/06/1999  07/07/2015

Hidrelétrica Chopim I
Dec. nº 53.770, 
de 20/03/1964 24/03/1994

Portaria MME nº 195, 
de 22/06/1999 07/07/2015

Termelétrica Figueira

(i) Dec. nº 64.258, 
de 21/03/1969

(ii) Dec. nº 68.757, 
de 16/06/1971

26/03/1999 Portaria MME nº 195, 
de 22/06/1999

26/03/2019

*Prorrogação da concessão em trâmite na Aneel
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Adicionalmente, quanto aos dois empreendimentos da Companhia em construção, temos o que se segue:

Apresentamos, a seguir, informações sobre os contratos de concessão de empreendimentos de geração em que a Companhia 

detém participação: 

 

Tipo Usina Ato de Outorga

Hidrelétrica Colíder
Contrato de Concessão nº 001/2011; 

Decreto s/nº de 29/12/2010

PCH Cavernoso II Autorização - Portaria nº 133 
de 25 de fevereiro de 2011

Prorrogação

sem previsão legal na atual legislação

Termo Final

 30/12/2045

28/02/2046 sem previsão

Contrato de Concessão nº 188/98

Tipo Usina ProrrogaçãoTermo FinalConsórcio Ato de Outorga

Hidrelétrica Dona Francisca Dona Francisca Energética
S.A. - Dfesa

Dec. Nº 83.767, de 24/07/1979
Dec. de 08/08/1997
Dec. de 15/06/1998

27/08/33 Possível

Contrato de Concessão nº 125/01

Tipo Usina ProrrogaçãoTermo FinalConsórcio Ato de Outorga

Hidrelétrica Centrais Elétricas do
Rio Jordão - Elejor 24/10/36 Possível

Santa Clara

Fundão
Dec.  23/10/2001de

Contrato de Concessão nº 001/07

Tipo Usina ProrrogaçãoTermo FinalConsórcio Ato de Outorga

Hidrelétrica Mauá Consórcio Energético
Cruzeiro do Sul 02/07/42 Não é PossívelDec.  28/06/2007de

Resolução Aneel nº 278/99

Tipo Usina ProrrogaçãoTermo FinalConsórcio

Eólica Palmas Centrais Eólicas
do Paraná Ltda.

28/09/29 Possível

Resolução Aneel nº 351/99

Tipo Usina ProrrogaçãoTermo FinalConsórcio

Termelétrica a
Gás Natural

Araucária UEG Araucária Ltda. 22/12/29 Possível

Resolução Aneel nº 114/00

Tipo Usina ProrrogaçãoTermo FinalConsórcio

PCH Foz do Chopim Foz do Chopim Energética 23/04/30 Possível
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Quadro da capacidade instalada e produção líquida de energia:

Resolução Aneel nº 753/02

Tipo Usina ProrrogaçãoTermo FinalConsórcio

PCH Fundão I Centrais Elétricas do
Rio Jordão - Elejor

18/12/32 Possível

Resolução Aneel nº 757/02

Tipo Usina ProrrogaçãoTermo FinalConsórcio

PCH Santa Clara I Centrais Elétricas do
Rio Jordão - Elejor

18/12/32 Possível

Usinas
Capacidade Instalada

(MW)

Geração Própria Acumulado de Janeiro a Dezembro de 2011

Energia Assegurada
(MWmed)

Geração Verificada
GWh MWmed

Gov. Bento Munhoz da Rocha Netto
Gov. Ney Aminthas de B. Braga

Gov. José Richa
Gov. Pedro V. Parigot de Souza

Guaricana
Chaminé

Apucaraninha
Mourão

Derivação do Rio Jordão
Marumbi
São Jorge
Chopim I

Rio dos Patos
Cavernoso

Melissa
Salto do Vau

Pitangui
Termelétrica

Figueira

1.676
1.260
1.240
260
36
18
10
8,2
6,5
4,8
2,3

1,98
1,72
1,3
1

0,94
0,87

20,00
20,00

576
603
605
109

16,08
11,6
6,71
5,3

5,85
2,96
1,62
1,48
1,02
0,96
0,64
0,6

0,51
10,30
10,30

8.195,18
7.661,72
7.762,94
1.586,35
178,46
87,64
63,05
58,12
50,02
23,43
12,25
13,78
9,01
5,45
6,09
3,33
0,33

71,75
71,75

Hidrelétricas 4.529,61 1.948,33 25.717,14 2.935,75
935,52
874,63
886,18
181,09
20,37
10,00
7,20
6,63
5,71
2,68
1,40
1,57
1,03
0,62
0,69
0,38
0,04
8,19
8,19

TOTAL 4.549,61 1.958,63 25.788,89 2.943,94
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Usinas
Capacidade Instalada

(MW)
Garantia Física

(MWmed)
Geração Verificada

GWh MWmed

SANTA CLARA 
FUNDÃO

120,18
120,16

69,6
65,8

743,91
686,72

Hidrelétricas
84,92
78,39

TOTAL 240,34 135,4 1.430,64 163,31

3,40
2,47

2,9
2,25

26,28
19,68PCH FUNDÃO I 

PCH SANTA CLARA I 3,00
2,25

TOTAL 5,87 5,15 45,96 5,25

FOZ DO CHOPIM - líquida 27,60 21,46 213,78 24,40

TOTAL 27,60 21,46 213,78 24,40

Usinas
Capacidade Instalada

(MW)
Garantia Física

(MWmed) Geração Verificada

ARAUCÁRIA 484,15 * 0,54
Termelétrica

0,06

TOTAL 484,15 * 0,54 0,06

PALMAS 2,50 * 4,38
Eólica

0,50

TOTAL 2,50 * 4,38 0,50

* Não se aplica a essas fontes de energia

Geração Parcerias Acumulado de Janeiro a Dezembro de 2011
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1.6.2. Novos Projetos de Geração (GRI EU6)

Em consonância com a estratégia de expansão da geração, a Copel está se preparando para participar de leilões de energia na 

disputa por concessões de aproveitamentos de interesse em todas as regiões do Brasil, em especial os aproveitamentos localizados 

no Estado do Paraná e em rios da Bacia do Tapajós, a atual fronteira de expansão de geração hidrelétrica do Brasil.

Com o objetivo de obter diferencial competitivo quando da participação em leilões onde estes empreendimentos venham a ser 

disputados, a Companhia está elaborando os estudos de viabilidade de quatro aproveitamentos no rio Piquiri e contratando 

estudos de cinco aproveitamentos no Rio Tibagi: UHE Tibagi Montante - 32,0 MW, UHE Santa Branca - 58,0 MW, UHE Telêmaco 

Borba - 109,0 MW, UHE Cebolão Médio - 120,0 MW e UHE Limoeiro - 142,0 MW.

O Ministério de Minas e Energia já agendou um leilão de energia para agosto de 2012, voltado à contratação de energia gerada a 

partir de usinas hidrelétricas. A expectativa é leiloar usinas que não tiveram a licença prévia ambiental concedida a tempo do último 

leilão, realizado em dezembro.

Usina Hidrelétrica Mauá - Com início de sua construção no segundo semestre de 2008, a Usina Hidrelétrica Mauá - UHE Mauá 

incorporará 361 MW de potência instalada aos parques geradores da Copel e da Eletrosul e será suficiente para atender cerca de um 

milhão de habitantes. O empreendimento está sendo implementado por meio do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul - CECS, que 

tem a participação da Copel (51%) e da Eletrosul (49%), e conta com investimento na ordem de R$ 1,25 bilhão. A UHE Mauá, 

localizada no trecho médio do Rio Tibagi, na divisa dos municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira, na região centro-leste do Estado 

do Paraná, é a maior obra em construção no Estado e entrará em operação comercial em 2012.

PCH Cavernoso II - A PCH Cavernoso II, com potência instalada de 19 MW, teve sua energia comercializada pela Copel no Leilão de 

Energia Nova promovido pela Aneel em agosto de 2010. Está localizada no rio Cavernoso, entre os municípios de Virmond e Candói, 

no Estado do Paraná. O início das obras de implantação ocorreu em abril de 2011 e o início da operação comercial está previsto para 

o final de 2012. O Projeto tem investimento total previsto na ordem de R$ 120 milhões.

Usina Hidrelétrica São Jerônimo - O projeto compreende o futuro aproveitamento hidrelétrico de São Jerônimo, localizado no Rio 

Tibagi, no Paraná. A usina terá capacidade instalada de aproximadamente 331 MW, com energia assegurada de 165,5 MW médios. 

A implementação do empreendimento terá como base a concessão de uso do bem público para exploração do aproveitamento 

hidrelétrico de São Jerônimo, cujo investimento previsto será da ordem de R$ 1,1 bilhão. 

Usina Hidrelétrica Colíder - A Concessão do empreendimento UHE Colíder, com 300 MW de capacidade instalada, foi arrematada 

em leilão em 30.07.2010 pela Copel. Está localizado no Rio Teles Pires, nos municípios de Nova Canaã do Norte, Itaúba, Colíder e 

Cláudia, no Estado do Mato Grosso. O Contrato de Concessão nº 001/2011 – MME – UHE Colíder foi firmado em 17.01.2011 e o 

projeto tem investimento total previsto da ordem de R$ 1,57 bilhão. O início das obras ocorreu em março de 2011, com início da 

geração comercial previsto para dezembro de 2014. 
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1.6.3. Transmissão (GRI EU6)

1) Empreendimentos com Concessão ou Autorização para 2011.

LT Umuarama — Cascavel Oeste e SE Umuarama

LT interligando os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

O segmento tem como principal atribuição prover os serviços de transporte e transformação da energia elétrica, sendo responsável 

pela construção, operação e manutenção de subestações, bem como pelas linhas destinadas à transmissão de energia. A Copel detém 

e opera 2.029 km de linhas de transmissão e 31 subestações da Rede Básica, com potência de transformação da ordem de 10.000 

MVA.

As obras de Subestações - SE e Linhas de transmissão - LT destinam-se à expansão e reforço do Sistema Interligado Nacional - SIN (rede 

básica). Estão contemplados os empreendimentos conquistados em leilões da Aneel, as obras autorizadas por meio de Resoluções 

Autorizativas e as contempladas no Plano de Modernização de Instalações de Interesse Sistêmico. Em 2011 foram investidos valores 

superiores a R$ 112,0 milhões nesse conjunto de projetos.

O marco de destaque foi a conclusão, em 04.12.2011, da construção da linha de transmissão que interliga as subestações de Foz do 

Iguaçu a Cascavel Oeste, de 115,7 km, em 525 kV, com investimento de cerca de R$ 100 milhões. Obra integrante do Plano de 

Aceleração do Crescimento, é fundamental para o Paraná e estratégica para a Copel, que passará a transportar para os três Estados do 

Sul a cota da produção de energia da Usina de Itaipu, representando um acréscimo na receita anual da Companhia de R$ 8,45 milhões.

Quanto às atividades de operação e manutenção das instalações da Copel na Rede Básica (acima de 230 kV), deu-se continuidade ao 

rigoroso e contínuo trabalho de melhorias, visando garantir os índices de disponibilidade do sistema de transmissão sob 

responsabilidade da Companhia.

Nesse contexto, destacam-se em 2011:

índice de disponibilidade de subestações e linhas de transmissão acima de 99,9%;

realização de obras de melhoria em diversas SEs, sem desligamentos acidentais, o que denota planejamento adequado das 

intervenções; e

contratação de projeto piloto para inspeção detalhada de linhas de transmissão através de filmagens e fotografias em alta definição, 

isentando os técnicos de contínuos vôos de helicóptero.

Várias obras de ampliações autorizadas pela Aneel foram executadas em 2011, incluindo instalações de novos transformadores. 

Destaques para a conclusão das instalações de novos transformadores nas subestações de Guaíra (150 MVA/230 kV), Posto Fiscal (150 

MVA/230 kV), Foz do Chopin (150 MVA/230 kV) e Distrito Industrial de São José dos Pinhais (2x150 MVA/230 kV). A conclusão destes 

projetos gerou acréscimo de R$ 8,1 milhões de Receita Anual Permitida - RAP para Copel.

A Costa Oeste Transmissora de Energia S.A. foi criada após o Consórcio Costa Oeste, formado pela Copel (51%) e pela Eletrosul (49%), 

ter arrematado em setembro de 2011, em leilão promovido pela Aneel, a concessão para construir e operar sistema de transmissão 

composto de:

• LT 230 kV Cascavel Oeste — Umuarama, 143 km e

• SE 230/138 kV Umuarama, 300 MVA.

O Consórcio Sul Brasileiro, formado pela Copel (20%) e Eletrosul (80%), arrematou, em dezembro de 2011, a concessão para construir 

e operar o sistema de transmissão composto de: 

• LT 230 kV Nova Santa Rita — Camaquã 3, 140 km;

• LT 230 kV Camaquã 3 — Quinta, 163 km; 

• LT 525 kV Salto Santiago — Itá, 190 km; 

• LT 525 kV Itá — Nova Santa Rita, 305 km e 

• SE 230 kV Camaquã 3, 166 MVA.

• 

• 

• 
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LT e subestações em 230 kV no Paraná

LT e Subestação Curitiba Leste

LT Açailândia — Miranda II, no Maranhão

Concessões de Transmissão

O Consórcio Caiuá, formado pela Copel (49%) e Elecnor (51%), arrematou em dezembro de 2011, a concessão para construir e operar 
o sistema de transmissão composto de:

• LT 230 kV Umuarama — Guaíra, 105 km;

• LT 230 kV Cascavel Oeste — Cascavel Norte, 31 km;

• SE 230 kV Santa Quitéria, 400 MVA e

• SE 230 kV Cascavel Norte, 300 MVA.

O Consórcio Marumbi, formado pela Copel (80%) e Eletrosul (20%), arrematou, em dezembro de 2011, a concessão para construir e 
operar o sistema de transmissão composto de:

• LT 525 kV Curitiba — Curitiba Leste, 28 km;

• SE 525/230 kV Curitiba Leste, instalação de  (3 +1 res.) x 224 MVA

O Consórcio Linha de Transmissão Integração Maranhense, formado por Copel (49%) e Elecnor (51%), arrematou, em dezembro de 
2011, a concessão para construir e operar o sistema de transmissão composto da LT 500 kV Açailândia — Miranda II, 365 km (Estado 
do Maranhão). 

A Companhia opera os ativos de transmissão (rede básica) por meio dos seguintes documentos: Contrato de Concessão nº 060/2001, 
de 20.06.2001; Contrato de Concessão nº 075/2001, de 17.08.2001;  Contrato de Concessão nº 006/2008, de 17.03.2008 e Contrato 
de Concessão 027/2009, assinado em 19.11.2009, referente à Linha de Transmissão 500 kV Cascavel Oeste — Foz do Iguaçu. 

Além destes, encontram-se em construção os empreendimentos de transmissão (rede básica) objetos do Contrato de Concessão 
010/2010, de 06.10.2010, referente à Linha de Transmissão 500 kV Araraquara — Taubaté; e do Contrato de Concessão 015/2010, 
assinado em 06.10.2010, referente à subestação 230/138 kV Cerquilho III

 Como ocorre com as grandes transmissoras do setor elétrico, o maior número de instalações de transmissão da Copel encontra-se no 
Contrato de Concessão nº 60/2001, já prorrogado pela Portaria nº 185/2001 por 20 anos e com vencimento em 07.07.2015. Uma 
nova prorrogação dependerá de alterações no marco regulatório, que atualmente se encontra em discussão pelo Poder Concedente. 
Os demais contratos de concessão poderão ser renovados por mais 30 anos.

Adicionalmente, quanto aos empreendimentos da Companhia em construção, temos o que se segue:

SPE/Consórcio Empreendimento Ato de outorga Termo final Prorrogação

Marumbi Transmissora 
de Energia S.A.

LT Curitiba - Curitiba Leste, Circuito 
Simples, em 525 kV, e à SE Curitiba 

Leste, 525 kV

Decreto s/nº de 
16/04/2012

há previsãoSerá em 2042*

Transmissora Sul Brasileira 
de Energia S.A.

I - LT Nova Santa Rita - Camaquã 3, 
em 230 kV, no RS;

II - LT Camaquã 3 - Quinta, 
em 230 kV, no RS;

III - LT Salto Santiago - Itá, em 525 kV, 
nos estados do PR e SC;

IV - LT Itá - Nova Santa Rita, 
em 525 kV, nos estados de SC e RS; e

V - SE Camaquã 3, 230 kV, no RS.

Decreto s/nº de 
16/04/2012

Será em 2042* há previsão

Caiuá Transmissora de 
Energia S.A.

I - LT Umuarama - Guaíra, em 230 kV;
II - LT Cascavel Oeste - Cascavel Norte, 

em 230 kV;
III - SE Santa Quitéria, 230 kV; e
IV - SE Cascavel Norte, 230 kV.

Decreto s/nº de 
16/04/2012

Será em 2042* há previsão

Integração Maranhense 
Transmissora 

de Energia S.A.
LT Açailândia - Miranda II, em 500 kV

Decreto s/nº de 
16/04/2012

Será em 2042* há previsão

*  O termo final será definido após assinatura do contrato de concessão já em andamento no MME. 
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Receitas de Transmissão – Reajustes Tarifários

Através da Resolução Homologatória nº 1.171/2011, a Aneel estabeleceu a RAP para o ciclo tarifário julho/2011 a junho/2012 pela 

disponibilização das instalações de transmissão integrantes da rede básica e das demais instalações de transmissão. 

A tabela a seguir mostra o crescimento das Receitas Anuais Permitidas - RAP da transmissão no período.

Ciclo/Resolução Rede básica Conexões Total

2010-11 - Res. 1021/2010 225.775.116,98 34.007.423,64 259.782.540,62

2011-12 - Res. 1171/2011 250.055.524,24 39.867.804,03 293.544.721,08

Diferença em reais 24.280.407,26 5.860.380,39 33.762.180,46

Diferença em percentual 10,8% 17,2% 13,0%

A Copel Geração e Transmissão S.A. é detentora de seis contratos de concessão de transmissão sendo quatro em operação comercial 

já com direito ao recebimento de receitas e outros dois em fase de construção (LT Araraquara 2 – Taubaté e SE Cerquilho III, com 

previsão para entrada em operação comercial em outubro de 2012). Os reajustes das receitas foram efetuados conforme apresentado 

na tabela anterior estabelecido em cada contrato.

O Contrato de Concessão 060/2001, que compreende as instalações de transmissão do sistema existente e ampliações autorizadas 

pela Aneel, e o Contrato de Concessão 075/2011, referente à LT Bateias/Jaguariaíva, tiveram seus reajustes efetuados pelo IGP-M 

acumulado no período, de 9,77%. 

Quanto aos Contratos de Concessão 006/2008, referente à LT Bateias — Pilarzinho, e 027/ 2009, da LT Cascavel Oeste — Foz do Iguaçu, 

estes foram reajustados pelo IPCA acumulado no período, de 6,55%. Para estes contratos a Aneel autorizou reajuste adicional de 

2,60% para compensar o efeito da prorrogação da RGR até o final de 2035, conforme Medida Provisória nº 571/2010.

Em 2009, estava prevista a 2ª revisão tarifária ordinária a ser aplicada às concessionárias de transmissão. Todavia, face à Aneel não ter 

aprovado tempestivamente a metodologia, o processo foi postergado para 2010.

Em 2010, por meio da Resolução Homologatória nº 1.008/2010, a Aneel homologou o resultado provisório da segunda revisão 

periódica da Copel Geração e Transmissão S.A. fixando o reposicionamento tarifário a ser aplicado sobre as parcelas RBNI (parcela da 

RAP correspondente às novas instalações componentes da Rede Básica) e RCDM (parcela da RAP correspondente às novas DITs), 

vigentes em junho de 2009, de -22,88%. 

Atendendo recurso interposto pela Copel, a Aneel reconsiderou os cálculos da revisão no que diz respeito à forma de consideração da 

depreciação dos ativos. Então em 2011, por meio da Resolução Homologatória nº 1152/2011, homologou o resultado definitivo da 

revisão, fixando o reposicionamento tarifário a ser aplicado em -19,94%. Com isto, houve adicional de R$ 9,9 milhões na sua RAP no 

ciclo 2011-2012.

Receitas de Transmissão – Revisão Tarifária
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1.6.4. Distribuição (GRI EU3,EU4,EU6,EU26) 

No âmbito da distribuição de energia elétrica, a Copel tem como principais atividades prover, operar e manter a infraestrutura, bem 
como prestar serviços correlatos. Essas atividades visam ao atendimento dos mais de 3,9 milhões de consumidores de energia, em 
1.117 localidades pertencentes a 396 municípios no Paraná e no município de Porto União, em Santa Catarina. Os municípios de 
Guarapuava, Coronel Vivida e Rio Negro são atendidos parcialmente. Além de operar e manter as instalações nos níveis de tensão até 
34,5 kV, a Copel Distribuição também opera nas instalações de níveis de tensão 69 e 138 kV.

A Copel mantém seu desafio de executar um arrojado programa de obras de linhas e subestações na área de distribuição de energia 
elétrica, estabelecendo contínuos recordes de construção de novos empreendimentos nesse segmento. 

Em 2011, foram conectadas 11 novas subestações e concluídas 5 novas linhas em alta tensão  para reforçar o sistema elétrico de 
distribuição, melhorando a qualidade e aumentando a disponibilidade de energia aos consumidores.

Esses investimentos refletem o compromisso da Copel com a população paranaense, contemplando todas as regiões do estado com 
diversos empreendimentos, entre subestações e linhas de alta tensão de 69 kV e 138 kV.

Dentre as obras de subestações concluídas em 2011, destacam-se:

• Subestação Novo Mundo, com 41 MVA/69 kV, em Curitiba;

• Subestação Tangará, com 41 MVA/138 kV, em Arapongas;

• Subestação Portal, com 20 MVA/138 kV, em Foz do Iguaçu;

• Subestação Tunas, com 25 MVA/69 kV, em Tunas do Paraná;

• Subestação Prudentópolis, com 20 MVA/138 kV, em Prudentópolis;

• Subestação Barbosa Ferraz, com 20 MVA/138 kV, em Barbosa Ferraz;

• Subestação Marialva, com 20 MVA/138 kV, em Marialva;

• Subestação Arapoti, com 2x20 MVA/138 kV, em Arapoti;

• Subestação Santa Helena, com 20 MVA/138 kV, em Santa Helena;

• Subestação Coroados, com 7 MVA/34,5 kV, em Guaratuba; e

• Subestação Areia Branca dos Assis, com 4 MVA/34,5 kV, em Mandirituba.

Além dessas obras, foram ampliadas as subestações Olímpico (Cascavel), e Mercês (Curitiba), com a instalação de novos 
transformadores de 41 MVA.

Novas linhas de Alta tensão em 69 kV e 138 kV que foram concluídas:

• 138 kV Barbosa Ferraz — Ivaiporã, com 42,14 km de extensão; 

• 138 kV Campo Mourão — Barbosa Ferraz, com 37,97 km de extensão;

• 69 kV Santa Mônica — Pinhais, com 14,20 km de extensão; e

• 69 kV Santa Mônica — Quatro Barras, com 7,83 km de extensão.

Ao todo, estes empreendimentos adicionaram, em 2011, 369 MVA ao sistema de distribuição e 115,1 km de novas linhas de 
transmissão de 69 ou 138kV.

Na tabela a seguir são apresentadas as quantidades de quilômetros de linhas de distribuição da Copel:

Linhas de Distribuição

Linhas de Distribuição Extensão (em km)

13,8 kV
34,5 kV

69 kV
138 kV

97.981,0
80.662,2
1.003,5
4.705,3

Total 184.418,1

230 kV 66,1
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Redes Compactas

Redes Secundárias Isoladas

Subestações

A Copel vem implantando redes compactas em áreas urbanas com elevado grau de arborização nas proximidades das redes de 
distribuição. Essa tecnologia evita cortes e podas de árvores e melhora a qualidade do fornecimento, pois reduz o número de 
desligamentos. Ao final de 2011, a extensão das redes compactas de distribuição instaladas era de 2.730 km.

A Copel também está investindo em redes secundárias isoladas em baixa tensão (127/220 V), que apresentam vantagens 
significativas em relação à rede aérea convencional, tais como: melhorar os indicadores DEC (duração equivalente de interrupções por 
consumidor) e FEC (frequência equivalente de interrupções por consumidor), dificultar o roubo de energia, melhorar as condições do 
meio ambiente e reduzir a área de podas, aumentar a segurança, reduzir a queda de tensão ao longo da rede e aumentar a vida útil 
dos transformadores pela redução do número de curtos-circuitos na rede, entre outras. Ao final de 2011, a extensão das redes de 
distribuição secundárias isoladas instaladas era de 7.743 km.

A tabela a seguir apresenta o parque de subestações de distribuição da Copel, aberto por tensão:

Tensão Nº Subestações
automatizadas

MVA

34,5 kV
69 kV
88 kV

138 kV

235
35
-

87

1.539,6
2.342,8

5,0
6.170,5

Total 357 10.057,9
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Participação e crescimento do mercado

De janeiro a dezembro de 2011, o mercado total faturado, que inclui o mercado cativo, consumidores livres atendidos pela Copel 
Geração, suprimento às concessionárias e permissionárias cresceu 4,6%, atingindo 23.974 GWh contra 22.926 GWh em 2010. O 
mercado cativo, que representou 93,7% do mercado faturado, registrou crescimento de 5,4% em 2011.

A quantidade de consumidores faturados pela Copel em dezembro de 2011 apresentou variação de 4,2% ao atingir 3.916.946 
consumidores. De janeiro a dezembro desse ano, foram agregados ao mercado cativo 157.535 consumidores.

A classe residencial, que representou 26,0% do mercado total, apresentou crescimento de 5,0% em 2011, atingindo 6.224 GWh 
contra 5.925 GWh em 2010. O consumo médio residencial em 2011 registrou variação de 0,8% ao atingir 167,9 kWh/mês. O mercado 
de trabalho aquecido, a evolução da massa salarial e a melhoria do crédito são fatores que contribuíram para o desempenho da classe 
em 2011.

O consumo industrial faturado, responsável por 34,9% do consumo total, obteve acréscimo de 2,8% em 2011. Esta variação resulta da 
combinação do desempenho do mercado livre atendido pela Copel Geração que teve um decréscimo de 13,6% e do industrial cativo, 
que cresceu 5,3%. Os indicadores da produção física da indústria paranaense demonstraram os ótimos resultados de 2011, conforme 
dados do IBGE. A indústria paranaense cresceu 7,0% no período de janeiro a dezembro de 2011 contra uma média nacional de 0,3%. 
Nesse período os destaques ficaram por conta dos ramos de “veículos automotores (29,9%)” e “refino de petróleo e produção de 
álcool (12,1%)”. Na comparação trimestral a indústria do Paraná voltou a apresentar crescimento da produção, ao passar de 9,5% no 
terceiro trimestre de 2011 para 15,1% no quarto.

A classe comercial, que participou com 19,9% do mercado da Copel, apresentou variação de 7,0%, atingindo 4.778 GWh no 
acumulado do ano. Este desempenho se deve ao bom momento em que se encontram os ramos de comércio e serviços aliado ao 
aquecimento do mercado de trabalho e aumento do crédito ao consumidor. Conforme o IBGE, as vendas do comércio varejista 
ampliado paranaense cresceram 8,8% em 2011 – em relação ao ano anterior – desempenho superior à média nacional (6,6%) e dos 
demais estados da região Sul (7,8% para Santa Catarina e 6,2% para o Rio Grande do Sul).

A classe rural consumiu 1.872 GWh e cresceu 5,5%. Esta classe representa 7,8% do mercado faturado da Copel. O consumo médio 
rural atingiu 416,1 kWh/mês, crescimento de 3,2% comparado a 2010.

As demais classes de consumo, Poderes Públicos, Iluminação Pública, Serviços Públicos e Próprio, complementam o mercado de 
energia elétrica da Copel. Com 8,9% de participação, estas classes apresentaram um acréscimo de 3,7% no acumulado do ano de 
2011, consumindo 2.122GWh.

O quadro a seguir resume a participação e o crescimento do mercado da Copel em 2011:

Mercado Cativo  - Copel Distribuição - Jan.Dez/11

Nº de consumidores Energia vendida (GWh)

Dez/11 Dez/10 % 2010 %2011

Residencial

Industrial

Comercial

Rural

Outros

Mercado Cativo

4,2

16,7

3,5

2,2

4,7

4,2

6.224

7.467

4.769

1.871

2.123

22.454

5.925

7.092

4.466

1.774

2.047

21.304

5,0

5,3

6,8

5,5

3,7

5,4

3.089.619

80.771

319.667

374.819

52.058

3.916.934

2.964.805

69.198

308.987

366.694

49.715

3.759.399
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A Copel acompanha o percentual da população atendida no Estado com base em dados fornecidos pela Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios - PNAD do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Os últimos dados disponíveis do Paraná, onde a 
Companhia atua em 392 dos 399 municípios do Estado, são de 2010 e mostram que a taxa de atendimento na área urbana é de 99,8% 
e a taxa de atendimento na área rural é de 97,9%. 

Mercado Fio de Energia - Copel Distribuição -  Jan.Dez/2011

Nº de consumidores/ contratos Energia distribuída (GWh)

Dez/11 Dez/10 % 2010 %2011

Mercado Cativo

Concessionárias e 
Permissionárias

Consumidores Livres
(1) 

Mercado Fio

4,2

-

6,9

4,2

3.916.934

4

31

3.916.969

3.759.399

4

29

3.759.432

22.454

600

3.139

26.193

21.304

568

3.211

25.083

5,4

5,7

-2,2

4,4

(1)  Total de consumidores livres atendidos pela Copel GET e por outros fornecedores dentro da área de concessão da Copel DIS.

Taxa de atendimento (%) 2006 2007 2008 2009 2010

Total 99,1

99,8

95,3

99,2

99,8

96,0

Urbana

Rural 95,9

99,8

99,2 99,6

99,9

97,5

99,6

99,8

97,9

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Tarifas

Em junho deste exercício, com a Resolução nº 1.158/2011, a Aneel homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2011 sobre as 
tarifas de suprimento e de fornecimento de energia elétrica, fixou as Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição - TUSD, estabeleceu a 
receita anual das instalações de conexão e fixou o valor anual da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica - TFSEE referentes 
à distribuição. As tarifas de energia elétrica foram, em média, reajustadas em 5,55%, sendo 5,77% relativos ao reajuste tarifário anual 
econômico e 0,22% negativos referentes aos componentes financeiros pertinentes, correspondendo a um efeito médio de 2,99% a 
ser percebido pelos consumidores cativos.

A Copel manteve o Programa Tarifa Rural Noturna, cujo objetivo é conceder o benefício tarifário, conforme Resolução Aneel nº 
207/2006, a todos os consumidores rurais do Grupo B no horário compreendido entre 21h30 e 6h e, com isso, incentivar a utilização 
de equipamentos elétricos na madrugada, deslocando a carga para o horário fora de ponta.

No âmbito da distribuição de energia elétrica, a Copel tem como principais atividades prover, operar e manter a infraestrutura, bem 
como prestar serviços correlatos. Essas atividades têm como objetivo atender os mais de 3,9 milhões de consumidores de energia, em 
1.117 localidades pertencentes a 392 dos 399 municípios do Paraná, e, adicionalmente, ao município de Porto União, em Santa 
Catarina. Além de operar e manter as instalações nos níveis de tensão até 34,5 kV, em vista da cisão da Copel Transmissão (Resolução 
Aneel nº 1.120/2007), a Copel Distribuição assumiu essas mesmas atividades também nas instalações de níveis de tensão 69 e 138 kV, 
que até então eram de responsabilidade da Companhia extinta.

Perfil Organizacional Específico ao Setor Elétrico
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Revisão tarifária da Copel Distribuição S.A.

O processo de revisão tarifária periódica tem como principal objetivo analisar, após um período previamente definido no contrato de 

concessão (geralmente de 4 anos), o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Destaca-se que, enquanto nos reajustes tarifários 

anuais a “Parcela B” da receita é atualizada monetariamente pelo IGP-M, no momento da revisão tarifária periódica são calculadas a 

receita necessária para cobertura dos custos operacionais eficientes e a remuneração adequada sobre os investimentos realizados. 

A revisão tarifária periódica é realizada mediante o cálculo do reposicionamento tarifário e do estabelecimento do Fator X. Nesse 

processo são estabelecidas, na primeira etapa, tarifas compatíveis com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com uma 

remuneração justa e adequada sobre os investimentos realizados, com a devida prudência. Na segunda, é estabelecido o Fator X, cujo 

objetivo é o compartilhamento do ganho de escala com os consumidores e, a partir do terceiro ciclo de revisões, o incentivo à melhoria 

da qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras. 

A última revisão tarifária da Copel ocorreu em 2008, com a Resolução Homologatória Aneel nº 663, de 23.06.2008, que estabeleceu, de 

forma provisória, as novas tarifas de fornecimento de energia elétrica a partir de 24.06.2008, considerando o reajuste total médio 

negativo de 3,35%. Esse índice incorporava os percentuais do Índice de Reposicionamento Tarifário negativo de 7,17% e os 

componentes financeiros externos à revisão tarifária periódica de 3,82%. Destaca-se que, em decorrência da retirada da base tarifária 

de um componente financeiro negativo de 3,27%, que havia sido adicionado no reajuste anual de 2007, o consumidor percebeu, no 

período 24.06.2008 a 23.06.2009, aumento médio de 0,04%. 

Na segunda etapa, foi calculado o Fator X, que é o estabelecimento de metas de eficiência para o segundo período tarifário, que serão 

expressas na tarifa. Com base na metodologia estabelecida pela Resolução nº 234/2006, o cálculo preliminar deste fator resultou em 

2,09% para a Copel. 

A Resolução Homologatória nº 826/2009 homologou o resultado definitivo da segunda revisão tarifária periódica, fixando o 

reposicionamento tarifário a ser aplicado sobre as tarifas de fornecimento de energia elétrica e sobre as Tarifas de Uso do Sistema de 

Distribuição - TUSD. As primeiras foram reposicionadas em -7,49%. A variação de receita, decorrente da diferença entre o 

reposicionamento provisório, estabelecido na REH nº 663/2008, e o definitivo foi considerada no reajuste tarifário anual de 24.06.2009.
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Reajuste tarifário da Copel Distribuição S.A.

Concessão de Distribuição

A Resolução Homologatória nº 839/2009 homologou o resultado do reajuste tarifário anual sobre as tarifas de fornecimento de energia 
elétrica, fixou as Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição - TUSD, e as tarifas de suprimento de energia elétrica para as empresas 
Companhia Campolarguense de Energia - Cocel, Companhia Força e Luz do Oeste - CFLO e Força e Luz Coronel Vivida - Forcel. As tarifas 
de energia elétrica da Copel Distribuição foram, em média, reajustadas em 18,04%, sendo 11,42% relativos ao reajuste tarifário anual e 
6,62% relativos aos componentes financeiros pertinentes, correspondendo a um efeito médio de 12,98% a ser percebido pelos 
consumidores cativos.

Na ocasião a Copel requereu o diferimento dos componentes financeiros, face ao impacto do reajuste para os consumidores, que já 
estavam sofrendo o impacto da crise financeira, visando à manutenção do mercado e do nível de adimplência, mas o pedido foi negado 
pela Aneel.

Em virtude da decisão da Aneel, na 176ª Assembleia Geral Extraordinária, a Copel decidiu aplicar desconto equivalente ao aumento 
médio da respectiva classe de consumo para todos os consumidores cativos finais adimplentes.

Em 22.06.2010, com a Resolução nº 1015/2010, a Aneel homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2010 sobre as tarifas de 
suprimento e de fornecimento de energia elétrica, fixou as Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição - TUSD, estabeleceu a receita 
anual das instalações de conexão e fixou o valor anual da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica - TFSEE referentes à Copel 
Distribuição S.A. As tarifas de energia elétrica da Copel Distribuição foram, em média, reajustadas em 9,74%, sendo 6,88% relativos ao 
reajuste tarifário anual econômico e 2,86% referentes aos componentes financeiros pertinentes, correspondendo a um efeito médio de 
2,46% a ser percebido pelos consumidores cativos.

Nesta ocasião, a Copel optou por não manter a política de desconto tarifário que vinha sendo praticada desde 2004 aos consumidores 
adimplentes.

Em 21.06.2011, com a Resolução nº 1158/2011, a Aneel homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2011 sobre as tarifas de 
fornecimento e de suprimento de energia elétrica , fixou as Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição – TUSD, estabeleceu a receita 
anual das instalações de conexão e fixou o valor anual da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE referentes à Copel 
Distribuição S.A. As tarifas da Copel foram, em média, reajustadas em 5,55%, sendo 5,77% relativos ao reajuste tarifário anual 
econômico e -0,22% referentes aos componentes financeiros pertinentes, correspondendo a um efeito médio de 2,99% a ser percebido 
pelos consumidores cativos.

A Companhia opera seu negócio de distribuição de acordo com o Contrato de Concessão nº 46/1999, firmado em 24.06.1999. O prazo 
de concessão foi prorrogado pela Portaria MME nº 196, de 22.06.1999, até 07.07.2015. O contrato prevê a possibilidade de 
prorrogação por mais 20 anos, , a critério do Poder Concedente.  O prazo para apresentação do requerimento e da documentação para 
a prorrogação é 07.07.2012.

Em março de 2010, a Copel assinou aditivo ao contrato de concessão de distribuição para neutralizar os ganhos e as perdas de receita 
decorrentes das variações de mercado aplicadas sobre o item dos Encargos Setoriais da Parcela A. Em decorrência, os próximos 
reajustes tarifários da Copel deverão ser menores, resultando em uma redução anual média de 0,5% na receita da Distribuição.
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Fluxo de Energia

O Fluxo de Energia apresenta o resumo de toda energia comercializada pela Companhia em 2011. A disponibilidade total da Companhia 
é composta pela geração própria, pelos contratos firmados no ambiente regulado, pela cota parte de Itaipu, pela energia contabilizada 
no curto prazo (CCEE) e pelos demais contratos com Itiquira, Dona Francisca, entre outros, que totalizaram 53.244 GWh em 2011. 
Somente a geração própria e os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) representaram quase 83% da 
oferta total da Empresa. Da energia disponível, 42,2% foi destinado ao mercado cativo, 29% aos Contratos de Comercialização de 
Energia Elétrica no Ambiente Regulado da Copel Geração e o restante aos demais contratos bilaterais, suprimentos, mecanismo de 
realocação de energia, consumidores livres e energia contabilizada no curto-prazo. As perdas representaram 7,1% do total disponível, 
subdividindo-se em rede básica, distribuição e alocação de contratos no centro de gravidade do submercado. O fluxo a seguir ilustra a 
divisão da oferta e demanda da Companhia:

DISPONIBILIDADE
53.244 GWh

Geração Própria 25.789 GWh 48,4%

Energia Comprada 27.455 GWh

Itaipu

CCEAR

Itiquira

Dona Francisca

CCEE

Elejor

Proinfa

5.278

18.354

912

617

523

1.186

585

51,6%

Perdas e Diferenças 3.785 GWh

Rede Básica

Distribuição

Alocação contratos
no CG

1.214

2.318

 

253

7,1%

Energia Suprida 25.485 GWh

Contratos Bilaterais

CCEAR

CCE

MRE

1.051

15.466

549

8.419

47,9%

Consumidores Livres 919 GWh 1,7%

Concessionárias e
Permissionária

601 GWh
1,1%

Mercado Cativo 22.454 GWh 42,2%

Valores sujeitos a alterações após o fechamento pela CCEE
CCEAR = Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado
MRE = Mecanismo de Realocação de Energia
CCEE = Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
CG = Centro de Gravidade do Submercado (diferença entre a energia 
faturada e a recebida no CG) 
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Comercialização de energia em 2011

Telecomunicações

Rede de fibra óptica: investimentos relevantes

Paraná Digital - Secretaria de Estado da Educação - SEED 

PEBL - Plano Estadual de Banda Larga

Em 2011, o mercado da Copel foi integralmente atendido pela energia adquirida através dos leilões, contratos bilaterais e Itaipu. Para 
complementar os contratos que compõem o lastro da Distribuição neste ano, foi adquirida energia nos Mecanismos de Compensação 
de Sobras e Déficits - MCSDs  mensal de fevereiro, trocas livres de março, junho e julho e no Leilão de Ajuste de 2011.

Em conformidade com o Ato nº 31.337 da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, a Copel presta serviços de telecomunicações 
e de comunicações em geral, elaborando estudos e projetos específicos, com observância à legislação vigente. A exploração de tais 
serviços se dá por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em níveis nacional e internacional. A Companhia opera serviço 
de comunicação multimídia desde 2002.

Em 2011, o acréscimo de 3.036 km de cabos ópticos de acesso urbano (totalizando ao final do ano 14.306 km) aumentou 
significativamente a capilaridade da rede óptica da Copel. São 302 municípios atendidos no Paraná e 2 em Santa Catarina, através de 
7.510 km de cabos ópticos interurbanos. Por meio dessa rede, a Copel propicia velocidade e confiabilidade para 1.442 empresas que 
investem no Paraná e contam com seus serviços. Em pesquisa realizada recentemente, 97% desses clientes se manifestaram satisfeitos 
ou muito satisfeitos com a Companhia, que conta, em sua carteira, com clientes dos mais diversos ramos de atividades, utilizando 
tecnologias de ponta em fibra óptica. 

O Paraná Digital é um projeto de inclusão digital das escolas públicas (são 2.100 escolas, incluindo as rurais) do Estado do Paraná. Está 
fundamentado na disponibilidade de meios educacionais através de computadores e da internet, com o objetivo de melhorar a 
qualidade do ensino. O objetivo é levar o acesso aos professores e alunos da rede estadual de ensino ao portal Dia a dia Educação. 

Em Fevereiro de 2005, a Copel firmou convênio com a Seed para atender as 2.060 escolas da rede estadual de ensino e também os 32 
Núcleos Regionais de Educação, além das unidades de apoio da Seed, o que totalizaria 2100 pontos de acesso à Internet. 

O Plano Estadual de Banda Larga tem como objetivo difundir o acesso barato à internet, para todos os municípios do Paraná, tendo 
como incentivo o diferimento do ICMS na contração dos serviços de telecomunicações utilizado para este fim. Com o Plano, a Copel 
Telecomunicações vai vender serviços de comunicação a Provedores e Prefeituras que aderirem ao plano e que, em contrapartida, e 
respectivamente, deverão assumir o compromisso de prover serviço popular de acesso à internet e disponibiliza-lo em suas instalações. 
Os usuários finais só poderão contratar os serviços diretamente com os provedores de suas cidades.

1.6.5. 
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1.6.6. Participações

A Copel tem participação societária em várias empresas, bem como em consórcios e outras instituições que atuam nos mais diversos 
setores, como energia elétrica, telecomunicações, saneamento, gás, serviços de engenharia e pesquisa e desenvolvimento.

No setor de energia, a Companhia tem participação em empreendimentos de geração e de transmissão de energia elétrica, conforme 
demonstrado a seguir:

Empreendimento Potência instalada
total (MW) Participação da Copel

Dona Francisca S.A. 125,0 Copel - 23,03%

Centrais Eólicas do Paraná. (1) 2,5 Copel - 30%
Copel GeT - 70%

Foz do Chopim Ltda.

Dois Saltos Ltda.

UEG Araucária Ltda.

Elejor - Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A.

Cutia Empreendimentos Eólicos SPE S.A. 
(2)

Consórcio Cruzeiro do Sul - UHE Mauá

Consórcio São Jerônimo (Projeto)

UHE Lajeado (Investco S.A.) (3)

29,1 Copel - 35,77%

25,0 Copel - 30%

484,1 Copel - 20%
Copel GeT - 60%

246,4 Copel - 70%

137,4 Copel - 49,9%

361,0 Copel GeT - 51%

331,0 Copel GeT - 41,2%

902,5 Copel - 0,82%

(1) 

(2) 

(3) 

Em processo de incorporação à Copel Geração e Transmissão S.A.
Cinco Projetos de parques eólicos
Os ativos da UHE Lajeado estão arrendados às demais concessionárias da mesma em frações ideais dos ativos existentes.

Costa Oeste Transmissora 
de Energia S.A.

Empreendimento Empresa Participação da 
Copel GeT

Linha de Transmissão (SIN) Cascavel Oeste - Umuarama - circuito 230 kV 
e Subestação (SIN) Umuarama 230/138 kV 51%

Linha de Transmissão (SIN) Nova Santa Rita - Camaquã 3, 230 kV
Linha de Transmissão (SIN) Camaquã - Quinta, 230 kV
Linha de Transmissão (SIN) Salto Santiago - Ita, 525 kV;
Linha de Transmissão (SIN) Ita - Nova Santa Rita, 525 kV
Subestação (SIN) Camaquã 3 2x83 MVA, 230/69/13,8 kV

Transmissora Sul Brasileira
de Energia S.A. 20%

Linha de Transmissão (SIN) Curitiba - Leste, 525 kV, CS, 28 km
Subestação (SIN) Curitiba Leste 525/230 kV (3 + 1 res.) x 224 MVA

Setor geração:

Setor transmissão:

Os empreendimentos a seguir fazem parte de sociedades com propósito específico firmados com a Eletrosul.

80%
Marumby Transmissora
de Energia S.A.
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Outros Setores:

Empreendimento Participação da Copel

Compagas S.A. 51%

Sercomtel S.A. Telecomunicações 45%

Sercomtel S.A. Celular

Dominó Holdings S.A.

Escoeletric Ltda.

Carbocampel S.A.

Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - Lactec

45%

45%

40%

48%

49%

20%

Setor

Gás

Telecomunicações

Saneamento

Serviços

Exploração de Carvão

Pesquisa e Desenvolvimento

Telecomunicações

Serviços Copel-Amec Ltda. 
(1)

 
(1) 

Em processo de liquidação

Principais produtos (%) Brasil Região Sul Paraná

Geração de energia elétrica 

Transmissão de energia elétrica 

Distribuição de energia elétrica 

Distribuição de gás

(1)

(4)

(5)

5,2

2,5
(6) 

6,0

2,3

(2) 
27,8

14,7
(6) 35,3

22,7

(2) (3) 
61,9

41,5
(7) 97,3

99,9

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 Não incluídas as participações da Copel

 Não incluída a Usina de Itaipu

 Não inclui as usinas do Rio Paranapanema

 Refere-se à Receita Anual Permitida - RAP

 Participação no atendimento ao mercado cativo/livre

 Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE

 Dado estimado

1.7. Produtos da Copel: participação no mercado (GRI 2.7)

1.8. Responsabilidade e engajamento com partes interessadas

Parte importante da cadeia produtiva, os fornecedores encontram na Copel um parceiro de negócios atento às necessidades para 
melhor atender e fortalecer o diálogo com vistas à melhoria dos serviços prestados aos clientes.

Tão logo contrata os fornecedores para determinado produto, a Copel realiza reuniões de integração, antes do início dos serviços, onde 
são abordados os assuntos acerca das práticas de segurança e saúde no trabalho exigidas pela Companhia, questões relativas ao meio 
ambiente e responsabilidade social, bem como as cláusulas contidas no Código de Conduta da Copel. 

Reuniões extraordinárias e descentralizadas são outros diálogos, eventuais, abertos à participação dos fornecedores habilitados a 
prestar serviços de Engenharia no negócio Distribuição, coordenados e realizados pelas gerências Regionais, localizadas nas cidades 
polo do Estado. O intuito é aproximar a realidade do mercado local com as exigências mínimas requeridas pela Copel, mantendo o 
padrão de qualidade e de preceitos de saúde, segurança e ética assumidos pela Companhia.

No negócio Distribuição, há reuniões periódicas com o sindicato das empresas de eletricidade do Paraná (que representam 80% dos 
prestadores de serviço) para tratar assuntos de interesse comum no ramo de obras e serviços de engenharia.

Desta maneira, a Copel busca aproximação com seus fornecedores e elevação do nível de conhecimento e engajamento para toda a 
cadeia produtiva.

Responsabilidade e engajamento com partes interessadas

Parte importante da cadeia produtiva, os fornecedores encontram na Copel um parceiro de negócios atento às necessidades para 
melhor atender e fortalecer o diálogo com vistas à melhoria dos serviços prestados aos clientes.

Tão logo contrata os fornecedores para determinado produto, a Copel realiza reuniões de integração, antes do início dos serviços, onde 
são abordados os assuntos acerca das práticas de segurança e saúde no trabalho exigidas pela Companhia, questões relativas ao meio 
ambiente e responsabilidade social, bem como as cláusulas contidas no Código de Conduta da Copel. 

Reuniões extraordinárias e descentralizadas são outros diálogos, eventuais, abertos a participação dos fornecedores habilitados a 
prestar serviços de Engenharia no negócio Distribuição, coordenados e realizados pelas gerências Regionais, localizadas nas cidades 
polos do Estado. O intuito é aproximar a realidade do mercado local com as exigências mínimas requeridas pela Copel, mantendo um 
padrão de qualidade e de preceitos de saúde, segurança e ética assumidos pela Companhia.

No negócio Distribuição, há reuniões periódicas com o sindicato das empresas de eletricidade do Paraná (que representam 80% dos 
prestadores de serviço) para tratar assuntos de interesse comum no ramo de obras e serviços de engenharia.

Desta maneira, a Copel busca aproximação com seus fornecedores e elevação do nível de conhecimento e engajamento para toda a 
cadeia produtiva.

Canais de Diálogo

O atendimento a questionamentos enviados à Companhia pelo canal Fale Conosco está disponível também em nosso site, pelo 
endereço eletrônico copel@copel.com. Neste canal, a premissa é responder prontamente a todos os questionamentos recebidos, 
atitude que tem proporcionado o crescimento de seu uso pelas partes interessadas. A matriz completa de canais de diálogo da Copel 
também está disponível em nosso site, www.copel.com. 

Diálogo com o Público Interno (GRI HR5) (DGC)

Como canal direto de comunicação com todos os seus empregados, a Copel mantém a Pesquisa de Opinião do Empregado - POE, 
realizada anualmente. Em 2011 a rodada da pesquisa contemplou estudo misto (qualiquantitativo) para aprofundar a compreensão da 
percepção do empregado em relação à empresa, dentro das dimensões individuo, ambiente de trabalho e empresa. A etapa 
qualitativa, de natureza exploratória, utilizou-se de técnicas conhecidas como Grupos de Foco e a etapa quantitativa, conclusiva, foi 
aplicada por amostragem. Identificou-se que 85,9% dos empregados consideram a Copel uma empresa de boa a ótima para se 
trabalhar. As oportunidades de melhoria evidenciadas para atuação corporativa foram, respectivamente: reconhecimento e 
valorização profissional, possibilidade de crescimento profissional, treinamento e cursos de qualificação e remuneração em relação à 
função.

No âmbito do Programa de Promoção da Diversidade, no período compreendido entre 2007 e 2009, diversos diálogos foram realizados 
com grupos que apresentam necessidades e características específicas na Companhia. 

Os temas mais críticos foram levantados pelo grupo de Pessoas com Deficiências - PcDs e dizem respeito, principalmente, à 
inadequação da estrutura física e arquitetônica, à falta de tradução de eventos, de materiais audiovisuais para deficientes auditivos e de 
impressos para os visuais, ao despreparo da força de trabalho para a efetiva inserção destes profissionais e o aproveitamento de seu 
potencial integral. Tais temas serão tratados em planos de ação específicos. Um deles será voltado à promoção da diversidade e outro 
especificamente às questões de acessibilidade.

Diálogo com Clientes e Consumidores (DDI/DGT/DGC) 

Os clientes atendidos pela Copel têm à disposição diversos canais de acesso para efetuar solicitações, sugestões e reclamações. Entre os 
canais de maior destaque no volume de atendimentos está o Call Center (0800 51 00116), sem custo de ligação para o cliente. Além de 
empregados próprios, o serviço de teleatendimento emprega contratados portadores de necessidades especiais junto às diversas 
associações de deficientes físicos do Paraná. 

Em 2011 o Call Center da Copel atendeu, em média, 576 mil ligações mensais, representando 46% dos atendimentos da Companhia.  

Atualmente o site da Copel (www.copel.com) recebe aproximadamente 2 milhões de visitas mensais. Foram 409 mil consultas e 
serviços mensais solicitados através da opção “Serviços Online”. 

Em 2011 foram abertos 256 novos postos de atendimento personalizado pela Copel, totalizando 409 unidades distribuídas em toda a 
área de concessão. Elas realizaram, em média, 214 mil atendimentos ao mês. O endereço de cada posto de atendimento pode ser 
consultado no site da Copel, facilitando a localização pelos clientes. 
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Canais de Diálogo

Diálogo com o Público Interno

Diálogo com Clientes e Consumidores

O atendimento a questionamentos enviados à Companhia pelo canal Fale Conosco está disponível também em nosso site, pelo 
endereço eletrônico copel@copel.com. Neste canal, a premissa é responder prontamente a todos os questionamentos recebidos, 
atitude que tem proporcionado o crescimento de seu uso pelas partes interessadas. A matriz completa de canais de diálogo da Copel 
também está disponível em nosso site, www.copel.com. 

Como canal direto de comunicação com todos os seus empregados, a Copel mantém a Pesquisa de Opinião do Empregado - POE, 
realizada anualmente. Em 2011 a rodada da pesquisa contemplou estudo misto (qualiquantitativo) para aprofundar a compreensão da 
percepção do empregado em relação à empresa, dentro das dimensões indivíduo, ambiente de trabalho e empresa. A etapa 
qualitativa, de natureza exploratória, utilizou-se de técnicas conhecidas como Grupos de Foco e a etapa quantitativa, conclusiva, foi 
aplicada por amostragem. Identificou-se que 85,9% dos empregados consideram a Copel uma empresa de boa a ótima para se 
trabalhar. As oportunidades de melhoria evidenciadas para atuação corporativa foram, respectivamente: reconhecimento e 
valorização profissional, possibilidade de crescimento profissional, treinamento e cursos de qualificação e remuneração em relação à 
função.

No âmbito do Programa de Promoção da Diversidade, no período compreendido entre 2007 e 2009, diversos diálogos foram realizados 
com grupos que apresentam necessidades e características específicas na Companhia. 

Os temas mais críticos foram levantados pelo grupo de Pessoas com Deficiências - PcDs e dizem respeito, principalmente, à 
inadequação da estrutura física e arquitetônica, à falta de tradução de eventos, de materiais audiovisuais para deficientes auditivos e de 
impressos para os visuais, ao despreparo da força de trabalho para a efetiva inserção destes profissionais e o aproveitamento de seu 
potencial integral. Tais temas serão tratados em planos de ação específicos. Um deles será voltado à promoção da diversidade e outro 
especificamente às questões de acessibilidade.

Os clientes atendidos pela Copel têm à disposição diversos canais de acesso para efetuar solicitações, sugestões e reclamações. Entre os 
canais de maior destaque no volume de atendimentos está o Call Center (0800 51 00116), sem custo de ligação para o cliente. Além de 
empregados próprios, o serviço de teleatendimento emprega contratados portadores de necessidades especiais junto às diversas 
associações de deficientes físicos do Paraná. 

Em 2011 o Call Center da Copel atendeu, em média, 576 mil ligações mensais, representando 46% dos atendimentos da Companhia.  

Atualmente o site da Copel (www.copel.com) recebe aproximadamente 2 milhões de visitas mensais. Foram 409 mil consultas e 
serviços mensais solicitados através da opção “Serviços Online”. 

Em 2011 foram abertos 256 novos postos de atendimento personalizado pela Copel, totalizando 409 unidades distribuídas em toda a 
área de concessão. Elas realizaram, em média, 214 mil atendimentos ao mês. O endereço de cada posto de atendimento pode ser 
consultado no site da Copel, facilitando a localização pelos clientes. 

Ainda em 2011, foi implementado o chat no site da Copel, mais um canal de atendimento via internet, que recebeu um total de 123 mil 
acessos online ao longo do ano, a fim de tirar dúvidas e solicitações de serviços. Também foi feita a integração do e-mail enviado pelo 
cliente com o sistema de telefonia, possibilitando, em tempo real, conhecer a quantidade de e-mails recebida, facilitando a gestão das 
pessoas que analisam os documentos e respondem aos clientes, com o recebimento de 66 mil documentos durante todo o ano.

Em fevereiro de 2012, foi alterado o procedimento da Unidade de Resposta Audível - URA de Emergência, que agora informa o 
protocolo da solicitação no início da ligação. Está em fase de testes a URA de Religação, na qual o cliente faz o pedido de religação 
eletronicamente, sem atendimento humano, otimizando as chamadas do atendimento telefônico, com previsão de entrar em 
produção em 2012.

Os registros de falta de energia através de SMS , ocorreram na média 5,4 mil vezes ao mês em 2011. Para utilizar esse serviço basta que o 
cliente envie uma mensagem para o número 28593 com o texto “SL” e o número da unidade consumidora constante na fatura de 
energia. 

A Companhia também dispõe de 15 postos de atendimento móvel que percorrem bairros em grandes cidades e participam de feiras, 
eventos e palestras em escolas ou empresas, bem como divulgam informações sobre uso eficiente e seguro de energia elétrica.

Adicionalmente, a Copel oferece, nas agências dos Correios em todo o Estado, envelopes pré-pagos para envio de documentos e 
solicitações à Companhia.

Além disso, a Copel mantém sua Ouvidoria e Conselho de Consumidores como meios para melhorar o relacionamento com seus 
clientes.
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Para os clientes da Copel Telecomunicações, a partir de setembro de 2010 foi disponibilizado o atendimento telefônico gratuito, por 
meio do número 0800 414 181. A área conta com uma equipe de oito teleatendentes, que atuam em um regime de 6 horas, mais 2 
analistas de suporte, atendendo os clientes externos da Copel Telecomunicações e as demandas das demais áreas da Copel.

A Copel Telecomunicações também dispõe de outro canal de atendimento especializado: o Plantão de Telecomunicações (0800 643 
7777), que atua 24 horas todos os dias, no Centro de Operação. Neste, atuam equipes técnicas para operação dos sistemas, 
equipamentos e serviços. Isso garante o rápido atendimento e o bom suporte técnico aos clientes.

Parte importante da cadeia produtiva, os fornecedores encontram na Copel um parceiro de negócios atento às necessidades para 
melhor atender e fortalecer o diálogo com vistas à melhoria dos serviços prestados aos clientes.

Tão logo encontre empresa interessada em fornecer materiais e equipamentos ( ferragens, transformadores, postes...), a Copel entra 
em contato para agendar uma avaliação industrial, onde são verificados o atendimento a quesitos técnicos, ambientais e de 
responsabilidade social, aprovando-o em caso de atender uma pontuação mínima requerida; caso contrário, são apontados pontos de 
melhorias  para uma nova avaliação posteriormente. Por ocasião do fornecimento de cada contrato, antes da entrega é efetuada uma 
verificação da qualidade do material ou equipamento, aprovando-o caso atenda às características especificadas pela Copel; caso 
contrário,  a falha é apontada e dada a oportunidade de retrabalho e melhoria do produto.

Nos contratos com as empreiteiras do negócio Distribuição há reuniões periódicas com os sindicatos das categorias (que representam 
80% dos prestadores de serviço) para tratar assuntos de interesse comum no negócio de obras e serviços de engenharia.

Desta maneira, a Copel busca aproximação com seus fornecedores e elevação do nível de conhecimento e engajamento para toda a 
cadeia produtiva.

A Copel mantém canal de comunicação efetivo com seus acionistas e investidores por meio dos departamentos de relações com 
investidores e de acionistas e custódia, de seu site (www.copel.com/ri), de e-mails (ri@copel.com e acionistas@copel.com), de sua 
central de atendimento telefônico (0800-41-2772) e dos informativos impressos “Informe RI Copel” e “Informativo Trimestral”, entre 
outros comunicados e relatórios que são encaminhados aos profissionais do mercado de capitais e acionistas e disponibilizados 
também no site da Companhia. Desde 2009 foi ampliada a atuação do canal de atendimento aos acionistas minoritários 
(acionistas@copel.com), que agora tem comunicação direta com o Conselho de Administração da Copel.

Diálogo com Fornecedores  

Diálogo com Acionistas e Investidores 
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1.9. Principais certificações e prêmios (GRI 2.10)

Dentre as principais certificações e prêmios conquistados em 2011, destacam-se: 

Prêmio SESI de qualidade no Trabalho (PSQT) – contemplada 
em 2º Lugar - Por seu Programa de Acessibilidade

SESI Paraná – Serviço Social da Indústria.

Prêmio Abradee – Melhor satisfação pelo cliente entre 
as maiores empresas de Distribuição de Energia do Brasil

Abradee

Prêmio Internacional Special Achievement in 
GIS (Geografic  Information System) – SAG - Projeto Migrageo

Empresa Esn em San Diego,   Estados Unidos.

Prêmio Esporte – Categoria “Melhor Amigo do Esporte no Estado” Ministério do Esporte

Prêmios e Certificações Certificador

As Melhores do Dinheiro – 3ª Melhor Empresa 
Brasileira do Setor de Energia

Revista Istoé Dinheiro

Platt Top 250 Global Energy Company – 250 maiores e melhores 
companhias de energéticas do mundo - Platts Top 250 – A Copel foi 

incluída entre as 250 melhores

Agência de avaliação do Mercado Platt, uma 
divisão da McGraw-Hill Companies

Prêmio CIER de Qualidade e Satisfação do Cliente – Categoria Ouro 
Ouro, entre as empresas com mais de 500.000 consumidores

Comisión de Integración Energética 
Regional  - Cier América Latina

Grandes e Líderes – 500 maiores do Sul – Copel e controladas, maior 
empresa de energia do setor de energia

Revista Amanhã

Grandes e Líderes – 500 maiores do Sul – Copel e controladas, 
maior patrimônio Líquido do Paraná

Grandes e Líderes – 500 maiores do Sul – Copel e controladas, 2ª 
Maior empresa do Paraná e 4º Lugar entre as 500 maiores do sul

Revista Amanhã

Revista Amanhã

Top Of Mind – 1º Lugar no Paraná, como a marca “mais lembrada”, 
na categoria Grandes Empresas

Top Of Mind – Empresa em que você gostaria de trabalhar 
(pela 5ª vez consecutiva)

Revista Amanhã e Instituto Bonilha de Pesquisas

Revista Amanhã e Instituto Bonilha de Pesquisas

Prêmio Honorífica Ordem do Pritaneu – Prêmio 
Avelino Vieira – 1ª Edição

Prêmio Join – (Jogos de integração e inclusão de Curitiba)  
Patrocínio da Copel junto à Prefeitura Municipal de Curitiba 

para promoção dos jogos de integração e inclusão de Curitiba

Rotary Clube de Curitiba Oeste

Secretaria Municipal do Esporte Lazer e Juventude

Top Of Mind – Empresa pública eficiente

Empresa Cidadã – Pelas informações do Balanço Social 2010

Revista Amanhã e Instituto Bonilha de Pesquisas

Conselho Regional de Contabilidade do Rio 
de Janeiro,Sistema Firjan e Fecomércio

Prêmio SESI de qualidade no Trabalho (PSQT) – Por seu 
programa de Acessibilidade

Premio ISA – Patrono Bronze ISA Internacional  Society of Arboriculture - ISA

XI Prêmio Empresa Cidadã Cotolengo 2011 Instituição Pequeno Cotolengo do Paraná

SESI Paraná – Serviço Social da Indústria
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Hoje a Copel conta com 11 processos certificados ou acreditados externamente, conforme a norma de gestão:

A Copel em seu processo “Operar e Manter Infraestrutura de Geração de Energia”, está se preparando para a implantação do sistema 
integrado das normas NBR ISO 9001 - Sistema de Gestão da Qualidade,  NBR ISO 14001 - Sistema de Gestão Ambiental e a OHSAS 18001 
- Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho.

DDI - Atendimento ao Cliente

DDI - Função Receita

DDI - Função Medição

DDI – Operação

DDI - Operação do Sistema Elétrico (COS)

DDI - Projetos e Obras

DDI - Serviços e Manutenção

DEN - Empreendimentos de Engenharia

DGT - Empreendimentos de Transmissão

DGT - O&M Usinas Geradoras de Energia Elétrica

DDI - PEA (Posto de Ensaio Autorizado) Acreditação NBR ISO-IEC 17025:2005*

Processo Norma

Certificação NBR ISO 9001:2008

* Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
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A Copel busca constantemente aprimorar a aplicação de boas práticas de governança corporativa, e utiliza como parâmetro o modelo 
proposto pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, nos termos de seu Código das Melhores Práticas. Os 
administradores buscam, dessa forma, contribuir para a perenidade da Empresa, com visão de longo prazo na busca de 
sustentabilidade econômica, social e ambiental; aprimorar o relacionamento e a comunicação com todas as partes interessadas; 
minimizar os riscos estratégicos, operacionais e financeiros; e aumentar o valor da Companhia, viabilizando a estratégia de captação de 
recursos.

A Companhia adota regimentos internos para todos os seus órgãos colegiados, contendo orientação para tratar eventuais conflitos de 
interesse, tema este também presente em seu Código de Conduta.

Com a adesão ao nível 1 de governança corporativa da BM&FBovespa, a Copel reiterou os compromissos de atender aos princípios de 
transparência junto ao mercado de capitais.

Em 2011, o compromisso da Copel com a conduta ética, transparente e com as melhores práticas de governança corporativa foi 
reconhecido, tendo a Companhia mantido suas ações no Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE da Bolsa de Valores de São Paulo -  
Bovespa.

O compromisso da Copel com os dez princípios do Pacto Global da Organização das Nações Unidas - ONU é permanentemente 
reafirmado e revalidado pelas práticas da Companhia, voltadas a proteger e garantir a dignidade do trabalho, a transparência na gestão, 
a lisura nas questões econômico-financeiras e a proteção ao meio ambiente. Paralelamente, a Copel contribui para a divulgação e 
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODMs, os quais visam combater a pobreza, a fome, a doença, o 
analfabetismo, a degradação do ambiente e a discriminação contra as mulheres.(GRI 4.12)
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2.1. Estrutura e boas práticas de governança (GRI 4.1,4.5,4.6,4.9 e 4.10)

A Copel garante direitos de tag along para suas ações ordinárias minoritárias, assegurando a seus detentores o preço mínimo de 80% do 
valor pago pelas ações integrantes do bloco de controle.

O organograma a seguir apresenta a estrutura organizacional da Companhia, com três subsidiárias integrais, comitês e conselhos 
oficiais:

Assembléia Geral 
de Acionistas

Diretoria ReunidaComitê de 
Auditoria

Auditoria
Interna

Comitê de Divulgação de 
Atos e Fatos Relevantes

Conselho de 
Orientação Ética

Holding

Subsidiárias Integrais

Copel Distribuição S.A.

Copel Telecomunicações S.A.

Copel Geração e Transmissão S.A.

Diretoria de Gestão Corporativa

Diretoria de Finanças, Relações com 
Investidores e de Controle 

de Participações

Diretoria Jurídica

Diretoria de Engenharia

Diretoria de Distribuição

Diretoria de Geração e Transmissão
de Energia e de Telecomunicações

Diretoria de Meio Ambiente e 
Cidadania Empresarial

Diretoria de Novas Energias

Presidência

Conselho de 
Administração

Conselho Fiscal

* Toda a descrição e composição 
da Diretoria está disponível em

www.copel.com
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Remuneração

Controles internos

A Companhia especifica, em Assembleias Gerais, a participação no capital da sociedade e a remuneração individual ou agregada dos 
administradores, destacando as mudanças ocorridas nessa participação ao longo do ano, explicitando os mecanismos de remuneração 
variável, quando for o caso, e seu impacto no resultado.

O Comitê de Auditoria é responsável pela revisão e pela supervisão dos sistemas de controles internos e de administração de riscos da 
Companhia, sendo que a efetividade de tais sistemas é revista anualmente, no mínimo.

A Assembleia Geral de Acionistas é o fórum no qual os acionistas têm poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da 
Companhia e tomar as resoluções consideradas convenientes quanto a sua defesa e seu desenvolvimento.

A Assembleia Geral Ordinária é realizada no primeiro quadrimestre de cada ano, podendo os acionistas se reunir eventualmente, 
sempre que entenderem necessário, em qualquer data, tendo as Assembleias Gerais Extraordinárias, em regra, sido realizadas duas 
vezes por ano.

O funcionamento e as competências do CAD são estabelecidos em seu regimento interno, no Estatuto Social e na Lei das Sociedades 
Anônimas. Os membros do CAD têm mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos. Dentre seus integrantes, um é empregado 
da Companhia indicado pelos demais empregados e outros dois são indicados pelo acionista BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, por 
força de acordo de acionistas. Pela Diretoria da Copel, apenas o Diretor Presidente é membro do CAD e atua como secretário executivo 
do Órgão. As posições de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia não são ocupadas pela mesma 
pessoa. 

Dentre os nove membros do atual mandato do Conselho de Administração, cinco são considerados independentes, nos termos da Lei 
Sarbanes-Oxley, sendo um deles especialista financeiro e Presidente do Comitê de Auditoria, órgão consultivo e permanente, 
diretamente ligado ao CAD. 

No período de 2010-2011, foi dada continuidade ao processo formal de autoavaliação periódica do CAD e de seus conselheiros 
individualmente. Não há norma ou exigência específica relativa às oportunidades econômicas, ambientais e sociais. A administração da 
Companhia analisa tais aspectos em suas decisões e assuntos de maior relevância e, em virtude da matéria ou do valor envolvido, são 
submetidos a deliberação do CAD.

O Comitê de Auditoria é constituído por três membros, independentes e integrantes do Conselho de Administração, nos termos da Lei 
Sarbanes-Oxley, com mandato de dois anos. Dentre suas competências estabelecidas naquela Lei e no regimento interno do Comitê 
constam a revisão e supervisão dos processos de elaboração das demonstrações contábeis trimestrais e anuais e de controles internos e 
administração de riscos, bem como o zelo pela qualidade e eficiência desses processos. Nessa atividade, o Comitê deve relatar ao 
Conselho de Administração da Companhia eventual inobservância a normas legais e regulamentares que coloquem em risco a 
continuidade dos negócios da Copel.

Desde 2007, é realizada anualmente, pelos membros do Comitê de Auditoria, autoavaliação das atividades do colegiado e de seus 
membros individualmente.

O Comitê de Auditoria realiza, trimestralmente, reuniões com o Conselho Fiscal, com a finalidade de analisar as demonstrações 
contábeis da Companhia. As reuniões ordinárias do Comitê são realizadas bimestralmente, porém seus membros podem, durante o 
exercício, e a qualquer tempo que julgarem necessário, convocar reuniões, as quais, em regra, têm sido realizadas 10 vezes ao ano, com 
as diretorias da Companhia, auditores independentes e a auditoria interna para verificar o cumprimento de suas recomendações ou o 
esclarecimento de suas indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos trabalhos de auditoria, à adequação dos recursos 
necessários para realizá-los e à discussão de todos os assuntos considerados relevantes.

2.2. Assembleia Geral

2.3. Conselho de Administração - CAD (GRI 4.2,4.7)

2.4. Comitê de Auditoria (GRI 4.3)
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2.5. Conselho Fiscal

2.6. Diretoria Executiva (GRI 4.5)

2.7. Código de Conduta (GRI 4.6,4.8 e 4.9)

2.8. Conselho de Orientação Ética (GRI 4.8)

O Conselho Fiscal - CF também é eleito em Assembleia Geral. É permanente e composto por cinco membros efetivos e cinco suplentes, 
para mandato de um ano, sendo três membros indicados pelo acionista controlador, um pelos acionistas minoritários titulares de ações 
ordinárias e outro pelos acionistas minoritários titulares de ações preferenciais. Seu funcionamento e competências são estabelecidos 
no Estatuto Social, no regimento interno e na Lei das Sociedades Anônimas. O Conselho Fiscal reúne-se trimestralmente para cumprir 
sua função primordial de analisar e opinar sobre as demonstrações contábeis trimestrais e anuais da Companhia. Extraordinariamente, 
pode se reunir para tratar de outros assuntos de sua competência, sempre que necessário, observada a convocação por seu Presidente. 
Os membros desse Conselho, ou pelo menos um deles, participam das Assembleias Gerais de Acionistas, das reuniões do Conselho de 
Administração e das reuniões do Comitê de Auditoria que tratem de assuntos de sua competência.

A diretoria é eleita pelo Conselho de Administração, sendo composta por nove membros , com mandato de três anos. É responsável 
pelas funções executivas da Copel, com atribuição privativa de representá-la. Suas atribuições, deveres e responsabilidades individuais 
são estabelecidos no Estatuto Social, sendo a forma de atuação prevista em regimento interno. A Diretoria realiza reuniões ordinárias 
semanalmente e, extraordinariamente, por convocação do Diretor Presidente, por decisão própria ou a pedido de outro Diretor. A 
Companhia não vincula a remuneração dos executivos ao alcance de metas financeiras e não financeiras.

Desde 2007, é realizada anualmente, pelos Diretores da Companhia, autoavaliação das atividades da Diretoria e de seus membros 
titulares individualmente.

Em 2003, a Copel instituiu seu Código de Conduta, com base nos valores empresariais e na sua cultura corporativa, respeitando, 
também, os princípios internacionais da Lei Sarbanes-Oxley. Esse instrumento tem se consolidado dinamicamente, de modo a refletir a 
integridade de seus procedimentos em todas as suas relações, sejam internas, com seus empregados, ou com todas as demais partes 
interessadas em seus negócios. Seu conteúdo tem sido  revisado e atualizado, inclusive mediante consulta pública com todas as partes 
interessadas, envolvendo administradores, empregados, fornecedores, clientes, acionistas e consumidores. Como forma de garantir o 
conhecimento do Código de Conduta foi encaminhada a cada empregado da Companhia uma via impressa do mesmo, mediante 
assinatura de termo de recebimento e de conhecimento de seu conteúdo. Além disso, qualquer empregado pode acessá-lo através do 
portal corporativo na intranet ou, para as demais partes interessadas, no site da Copel na internet.

O Conselho de Orientação Ética tem como objetivo discutir, orientar ações da Copel e examinar casos que lhe sejam apresentados, 
fazendo recomendações no sentido de que a atuação da Companhia seja permanentemente conduzida por princípios moralmente 
sãos no desenvolvimento de seus negócios, zelando pela divulgação e pela efetiva aplicação do Código de Conduta aos empregados da 
Copel. O Conselho é composto por nove membros, sendo oito empregados da Companhia, coordenados por um representante da 
sociedade civil, o que garante maior transparência e participação das partes interessadas no processo.

Dentre os casos levados ao Conselho de Orientação Ética em 2011 houve um caso de descumprimento do Código de Conduta que 
culminou com o desligamento de dois  empregados da Companhia.

Embora possua subsidiárias integrais, a Companhia está atuando de forma descentralizada, sob a mesma abrangência de normas e 
procedimentos internos.

Complementarmente a Copel dispõe da Comissão de Análise de Denúncias de Assédio Moral – Cadam. Essa comissão foi instituída em 
18/05/2010, por meio da Circular 034/2010, com orientações normatizadas internamente (NAC 030315) e regulamentada pelo seu 
Regimento Interno, elaborado pelos próprios membros. Possui autonomia de análise desvinculada à subordinação hierárquica que, 
embora não se proponha a julgar pessoas, analisa as denúncias e apresenta recomendações objetivando a harmonia no ambiente de 
trabalho, com garantia de sigilo aos informantes. É composta por sete membros, sendo três eleitos entre os empregados, três indicados 
pela diretoria e um coordenador representante da sociedade civil. 
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A Copel promove constantes orientações, por meio de palestras, treinamentos, divulgação de matérias e até uma Cartilha 
específicos sobre assédio moral, contribuindo para o desenvolvimento da consciência dos direitos individuais, em 
reconhecimento à importância do respeito à dignidade.

A Companhia desaprova a corrupção em todas as suas formas. O Código de Conduta da Copel insere tal princípio e é 
recebido por todos os empregados da Companhia e disseminado na intranet e no site da empresa. Além disso, a empresa 
dispõe de instrumentos e ferramentas  que compõem o sistema de integridade tais como: Canal de comunicação 
confidencial, ouvidoria, auditoria interna e Conselho de Orientação Ética.

Anticorrupção

2.9. Canal de Comunicação Confidencial (GRI 4.4 e 4.9)

Ouvidoria

2.10. Comitê Permanente de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes

2.11. Relacionamento com acionistas e investidores (GRI 4.4)

2.12. Acordo de Acionistas 

O Comitê de Auditoria recebe comunicações confidenciais sobre o descumprimento de dispositivos legais e de normas internas 
relativas à contabilidade, controles internos ou assuntos de auditoria aplicáveis a elas. O recebimento dessas comunicações 
confidenciais consta de política estabelecida pela Copel e ocorre através do Canal de Comunicação Confidencial, criado para atender 
exclusivamente o Comitê de Auditoria, de modo que possa avaliar preocupação manifestada por qualquer parte interessada.

O acesso ao Canal de Comunicação Confidencial é realizado pelo telefone 0800-643-5665.

Buscando a consolidação de fortes instrumentos de gestão, desde 2003 a Copel mantém na estrutura organizacional uma Ouvidoria 
com política definida para a função, em alinhamento com os objetivos do modelo de planejamento para a sustentabilidade e com a 
necessidade de exercício das melhores práticas de Governança Corporativa e também adequada às exigências do órgão regulador do 
setor elétrico.

A Ouvidoria atua como canal de diálogo para desenvolvimento de relacionamento ético, respeitoso e transparente entre a Copel e 
todas as partes interessadas. Este instrumento amplifica as potencialidades da instituição ouvidoria e a torna componente de um 
sistema de integridade, de monitoramento e de controle para a Companhia, acionistas, empregados e a sociedade em geral.

O acesso à Ouvidoria da Copel pode ser feito por telefone (0800-647-0606), correio (Caixa Postal 5505 - CEP 80231-970 - Curitiba - PR), 
internet (ouvidoria@copel.com) ou pessoalmente, na Rua Visconde do Rio Branco, 1.680 - Centro, em Curitiba - PR.

O Comitê Permanente de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes foi implantado com o intuito de preservar a imagem e a credibilidade 
da Copel junto aos acionistas, investidores, analistas e profissionais do mercado de capitais. O Comitê é composto por, no mínimo, dois 
representantes da Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações, dois representantes da Presidência, 
um representante da Diretoria Jurídica e um coordenador. A principal atribuição do Comitê é assessorar o Diretor de Finanças, Relações 
com Investidores e de Controle de Participações na aplicação da Política de Divulgação da Copel, cabendo a seus membros revisão e 
aprovação das informações a ser divulgadas ao mercado de capitais por quaisquer meios.

Ao final de 2011, 25.402 acionistas participavam do capital social da Copel, correspondente a R$ 6.910,0 milhões, representados por 
273.655 mil ações, sem valor nominal.

A Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações, ao longo de 2011, prestou atendimento a expressivo 
número de acionistas, investidores e analistas dos mercados de capitais nacional e internacional, bem como participou de conferências, 
seminários e reuniões e realizou road shows nos principais centros financeiros do Brasil, da Europa e da América do Norte. A partir da 
Lei nº 9.249/1995, a Copel tem adotado como política a distribuição de juros sobre o capital próprio em substituição aos dividendos, de 
forma total ou parcial. O montante de dividendos distribuídos é de, no mínimo, 25% do lucro líquido ajustado, de acordo com o artigo 
202 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/1976.

Está em vigor na Companhia acordo de acionistas firmado entre o Estado do Paraná e o BNDES Participações S.A. - BNDESPar, cujo 
objetivo principal é assegurar ao BNDESPar a indicação de dois membros para o Conselho de Administração da Copel e ter 
conhecimento prévio das matérias societárias submetidas à apreciação do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais de 
Acionistas da Companhia.
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2.13. Mercados em que as ações da Copel são negociadas

A Copel abriu seu capital em abril de 1994 na BM&FBovespa e tornou-se, em julho de 1997, a primeira empresa do setor elétrico 
brasileiro listada na Bolsa de Valores de Nova York. Sua marca também está presente, desde junho de 2002, na Europa, com seu 
ingresso no Latibex — o braço latino-americano da Bolsa de Valores de Madri. Em maio de 2008, a Copel aderiu ao nível 1 de 
Governança Corporativa da BM&FBovespa.

Os papéis de emissão da Copel integram os seguintes índices medidos pela BM&FBovespa:

Ibovespa: mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro. Sua relevância advém do 

fato de o índice retratar o comportamento dos principais papéis negociados na Bovespa. Esse índice manteve a integridade de sua série 
histórica e não sofreu modificações metodológicas desde sua implementação em 1968.

ISE: tem por objetivo refletir o retorno de uma carteira composta por ações de empresas com reconhecido comprometimento com a 

responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial, e também atuar como promotor das boas práticas no meio empresarial 
brasileiro.

IEE: primeiro índice setorial da Bovespa, o Índice de Energia Elétrica - IEE foi lançado em agosto de 1996, com o objetivo de medir o 

desempenho do setor de energia elétrica, constituindo-se em instrumento que permite a avaliação da performance de carteiras 
especializadas nesse setor.

Adicionalmente, os papéis da Companhia integram os seguintes índices medidos pelo Latinoamerica en Euros - Latibex da Bolsa de 
Madri:

FTSE Latibex All share: são todas as ações listadas no Latibex;

FTSE Latibex Brasil: cobre as ações mais líquidas brasileiras no Latibex; e

FTSE Latibex TOP: cobre as 15 ações mais líquidas no Latibex.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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2.14. Auditorias

Auditoria Interna - 

Auditoria externa - 

A Auditoria Interna da Companhia — utilizando a melhor prática recomendada pelas Normas Internacionais de 
Auditoria Interna, preconizada pelo The Institute of Internal Auditors — é regida por um regulamento aprovado pela Alta Administração 
(Diretoria, Comitê de Auditoria e Conselho de Administração), está estatutariamente subordinada ao Conselho de Administração, 
responde funcionalmente ao Comitê de Auditoria do Conselho de Administração e administrativamente à Presidência.

Nos termos estabelecidos pela Instrução CVM nº 381/2003, a Companhia e suas subsidiárias integrais contrataram a 
KPMG Auditores Independentes para prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras. Desde sua contratação foram 
prestados somente serviços relacionados a auditoria independente. A Companhia tem como ponto fundamental não contratar outros 
serviços de consultoria que interfiram na independência dos trabalhos de auditoria externa.

Sua atuação é centralizada, com acesso livre e irrestrito a todas as unidades administrativas, registros, arquivos, documentos e 
informações internas e externas de interesse da Companhia. Com a aplicação de uma abordagem independente, sistemática e 
disciplinada, avalia a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos e de governança corporativa, emitindo 
recomendações para o alcance do desempenho eficaz das áreas, auxiliando a organização a alcançar seus objetivos.

Também está sob responsabilidade da Auditoria Interna a avaliação preliminar de todas as manifestações recebidas pelo Canal de 
Comunicação Confidencial encaminhadas ao Comitê de Auditoria, orientando, a partir dos riscos avaliados, a responsabilidade pelas 
ações relacionadas à apuração dos fatos apresentados.

Seu papel institucional é desenvolver uma atividade independente e objetiva que presta serviços de avaliação e consultoria e tem como 
objetivo adicionar valor e melhorar as operações da organização. A Auditoria Interna auxilia a organização a alcançar seus objetivos 
através da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos de 
gerenciamento de riscos, de controle e de governança corporativa.

No tocante ao gerenciamento de riscos e controles, atua na melhoria dos sistemas de gerenciamento de riscos e de controles, bem 
como na manutenção de controles efetivos, avaliando sua efetividade e eficiência e promovendo melhoria contínua.

No tocante à governança corporativa, a Auditoria Interna deve avaliar e fazer recomendações apropriadas para a melhoria do processo, 
notadamente no que cabe ao desempenho eficaz das diversas áreas da organização, através de uma abordagem voltada a riscos.

Os trabalhos a ser desenvolvidos no decorrer do exercício são escolhidos com base em riscos, preocupações da alta administração, 
determinantes legais e normativos para avaliação, além de histórico de trabalhos desenvolvidos. O planejamento Anual de Atividades é 
aprovado pelo Comitê de Auditoria e pelo Conselho de Administração, sofrendo acompanhamento mensal pelo Comitê de Auditoria.

Para atendimento aos requisitos da Lei Sarbanes-Oxley, desde 2005, os principais controles dos ciclos que podem causar falhas ou erros 
nas demonstrações financeiras acima do nível de materialidade são testados pelas auditorias interna e externa. 

Como medida de governança, os procedimentos da auditoria interna para realização são disponibilizados para avaliação pelos 
auditores externos.
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2.15. Gestão de Riscos (GRI EC2)

Planejamento de contingências

O processo de Gestão Integrada de Riscos Corporativos teve início na Copel em 2006, com o objetivo de acompanhar a gestão de riscos 
nas áreas corporativas e nas subsidiárias integrais, procurando maximizar, de maneira consistente e permanente, os valores econômico, 
social e ambiental para todas as partes interessadas. 

A Política e o Modelo de Gestão de Riscos foram implementados em 2009, definindo os princípios e as diretrizes de atuação da 
Companhia. Entre os princípios norteadores estão a classificação e a forma de avaliação dos riscos, a definição de parâmetros de apetite 
ao risco, bem como o Princípio da Precaução, já que a Companhia não só prevê a probabilidade de ocorrência de danos, como também 
promove mecanismos de mitigação dos riscos.

Devido à incerteza intrínseca dos riscos, a Copel considera, além dos impactos financeiros, também os impactos qualitativos. Além 
disso, a Companhia analisa medidas de mitigação dos riscos, adotando controles, indicadores e planos de ação que levam à priorização 
dos riscos e apoia a tomada de decisões. 

A estratégia adotada pela Copel permite considerar os riscos em seu processo decisório segundo os seguintes níveis de abordagem:

Riscos-chave de negócio: são os riscos associados aos objetivos estratégicos da Companhia e, desta forma, a gestão é de 
responsabilidade da Alta Administração (CAD, Diretoria e Comitê de Riscos).

Riscos-chave de processos: são os riscos relacionados aos processos, de responsabilidade dos gestores de processos.

Riscos-chave de projetos: são os riscos vinculados aos projetos estratégicos, cuja gestão é de responsabilidade dos gestores de 
projetos.

Em 2011 a Companhia deu continuidade ao monitoramento dos riscos-chave de negócio e intensificou ações voltadas à avaliação dos 
riscos relativos à composição de novos negócios e participação em leilões promovidos pela Aneel, tendo em vista o interesse 
estratégico em tais empreendimentos.

Os empreendimentos em construção realizados pela Companhia possuem documento denominado Plano de Implantação que 
estabelece todos os procedimentos necessários para diferentes cenários, como desastres naturais, acidentes de trabalho, greve, 
colapso de tecnologia de informação ou telecomunicação, endemias e outros. Nas usinas já concluídas e em operação, o documento 
chama-se Plano de Ação Emergencial - PAE e foi estabelecido com o mesmo intuito.

• 

• 

• 
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3.1. Receita Operacional Líquida

3.2. Custos e Despesas Operacionais

Em 2011, a Receita Operacional Líquida teve acréscimo de R$ 875,1 milhões, representando 12,7% de aumento em relação a 2010. 

Tal variação decorre principalmente de:

1) Acréscimo na Receita de Fornecimento de Energia Elétrica de R$ 117,4 milhões, em virtude dos seguintes fatores:

aumento de 5,4% no mercado cativo de energia elétrica, o que representa um incremento de 1.150,2 GWh na energia fornecida, 

notadamente nas classes comercial, rural, industrial e residencial. 

acréscimo de 4,2% na quantidade de consumidores;

repasse tarifário médio de 2,99%, a partir de 24.06.2011, conforme Resolução Aneel nº 1.158/2011.

2) Acréscimo na Receita de Disponibilidade da Rede Elétrica em R$ 489,9 milhões, decorrente principalmente do reajuste tarifário 

em 24.06.2011.

3) Acréscimo na Receita de Construção de R$ 78,2 milhões. A Companhia contabiliza receitas relativas a serviços de construção ou 

melhoria da infraestrutura utilizada na prestação de serviços de distribuição e transmissão de energia elétrica, as quais totalizaram 

R$ 741,7 milhões em 2011 e R$ 663,5 milhões em 2010. Os respectivos gastos são reconhecidos na demonstração do resultado do 

período, como custo de construção, quando incorridos.

4) Acréscimo na Receita de Telecomunicações de R$ 19,2 milhões, decorrente principalmente do aumento do número de clientes, 

de 47,1%.

5) Acréscimo na Receita de Distribuição do Gás Canalizado de R$ 36,7 milhões, devido, principalmente, ao maior volume de gás 

vendido e à correção da tarifa, a partir de  agosto, em 8,5%.

Tiveram acréscimo de R$ 504,5 milhões em 2011, representando um aumento de 8,5%, influenciados, principalmente por:

1) Acréscimo de R$ 180,3 milhões em Energia Elétrica Comprada para Revenda, devido principalmente ao aumento da energia 

adquirida em Leilão de R$ 199,4 milhões;

2) Acréscimo de R$ 39,8 milhões em Encargos do Uso da Rede decorrente dos reajustes contratuais observados no período;  

3) Acréscimo de R$ 171,1 milhões em Pessoal e Administradores, decorrente principalmente da revisão do plano de cargos e 

salários, do reajuste salarial, conforme acordo coletivo que passou a vigorar em outubro de 2011 e ao Programa Permanente de 

Sucessão e Desligamento Voluntário - PSDV. 

4) Acréscimo de R$ 40,5 milhões em Despesas de Serviços de Terceiros, principalmente em função do aumento em manutenção 

civil de R$ 6,7 milhões, manutenção de equipamento e mobiliário de R$ 4,2 milhões, viagens de R$ 5,0 milhões, telefone de R$ 3,5 

milhões, serviços em área verde e poda de R$ 4,8 milhões e processamento de dados de R$ 3,0 milhões;

5) Acréscimo de R$ 26,6 milhões na conta de Planos Previdenciário e Assistencial, decorrente principalmente dos valores 

apropriados em despesa no Plano Assistencial Pós Emprego, definido no laudo atuarial de 2011;

Decréscimo de R$ 5,2 milhões em Outras Despesas Operacionais, decorrente principalmente do menor gasto em outros custos de 

manutenção. 

• 

• 

• 



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2011  | DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO 53

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRODESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRORELATÓRIO ANUAL DERELATÓRIO ANUAL DE
GESTÃO E SUSTENTABILIDADEGESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2011

3.3. EBITDA ou LAJIDA (GRI EC3)

3.4. Resultado Financeiro

O resultado financeiro apresentou decréscimo de R$ 123,7 milhões, 35,5% menor em relação a 2010 devida:

1) Receitas Financeiras - apresentaram decréscimo de R$ 74,7 milhões, devido principalmente a:

Decréscimo de R$ 72,1 milhões em Variações Monetárias sobre o repasse da CRC, corrigido pelo IGP-DI, índice que, no período 

de janeiro a dezembro de 2011, teve variação positiva de 5,02%, enquanto que, no mesmo período de 2010, a variação foi positiva 

de 11,29%; e

Decréscimo em variação monetária de R$ 50,8 milhões sobre contas a receber vinculadas à concessão, a qual é corrigida pelo 

IGP-M, indicador que, no período de janeiro a dezembro de 2011, teve variação positiva de 5,08%, enquanto que, no mesmo 

período de 2010, a variação foi positiva de 11,33%;

Compensado pelo acréscimo de R$ 60,8 milhões em rendas de aplicações financeiras, devido principalmente ao aumento do 

capital aplicado, das taxas de juros e da rentabilidade da carteira.

2) Despesas Financeiras - apresentaram acréscimo em relação a 2010, sendo influenciadas principalmente pelo aumento em 

encargos de dividas, no valor de R$ 36,2 milhões, decorrente em grande parte dos encargos provenientes do ingresso da Nota de 

Crédito Industrial - NCI e dos Créditos Fixos.

• 

• 

• 

Cálculo do EBITDA/LAJIDA (Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) - Em R$ mil Consolidado

LAJIDA/EBITDA 1.475.9621.856.659

23,9% 21,4%

Receita Operacional Liquida – ROL

2011 2010

Lucro líquido atribuído aos acionistas da empresa controladora

Lucro líquido atribuído aos acionistas não controladores

IRPJ e CSLL diferidos

Provisão para IRPJ e CSLL

Resultado da equivalência patrimonial

Despesas (receitas) financeiras, liquidas

Lajir/Ebit

Depreciação e Amortização 

1.157.690

19.164

(204.539)

611.601

(55.654)

(224.768)

1.303.494

503.165

987.807

22.474

(127.517)

497.968

(99.337)

(348.425)

932.970

542.992

Margem do EBITDA% (Ebitda - ROL)

7.776.165 6.901.113
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3.5. Endividamento 

As variações da dívida de curto e longo prazo referentes aos empréstimos e financiamentos decorreram principalmente dos 

seguintes ingressos de recursos:

R$ 150,0 milhões referentes ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo com o Banco do Brasil;

R$ 64,2 milhões relativos aos contratos com o Banco do Brasil e BNDES para a construção da UHE Mauá;

R$ 2,2 milhões referentes ao contrato com a Eletrobrás para aplicação no programa “Luz para Todos”; e

R$ 600,0 milhões referentes à Nota de Crédito Industrial com o Banco do Brasil.

Os pagamentos ocorridos no ano totalizaram R$ 843,1 milhões, com detalhamento no quadro a seguir:

O gráfico a seguir demonstra a composição dos empréstimos, financiamentos e debêntures em curto e longo prazo:

• 

• 

• 

• 

Amortizações - 2011 ( R$ milhões)

Empréstimos e financiamentos

Debêntures

48,6

600,0

173,9

669,2

125,3

69,2

Principal Encargos Total

Total 648,6 194,5 843,1

2009 2010 2011

135,9 704,3

116,5

1.537,5

2.058,0

1.281,0

1.673,4

2.174,5

1.985,3

Longo Prazo Curto Prazo
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O gráfico a seguir demonstra o vencimento das parcelas dos empréstimos e financiamentos a longo prazo, posição em 31 de 

dezembro de 2011:

Em 2011, a Companhia controladora obteve lucro líquido de R$ 1.157,7 milhões, sendo 17,2% maior que o obtido no exercício 

anterior, de  R$ 987,8 milhões.

3.6. Lucro Líquido 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 após
2022

204

729

550

244

34 33 31 28 23 23

160

R
$

 M
ilh

õ
es

Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio 

(em R$ mil)

Total 2ª Parcela 1ª ParcelaTotal 2ª Parcela 1ª Parcela

2009

Aprovação na AGO

Aprovação no CAD

Data de Pagamento

Lucro Liquido Ajustado

26/04/12

21/03/12

29/05/12

1.203.177

26/04/12

21/03/12

29/05/12

557.993

27/04/10

17/03/10

25/05/10

1.026.433

28/04/11

23/03/11

23/05/11

1.041.534

28/04/11

23/03/11

23/05/11

681.880

17/08/10

20/09/10

359.654

11/08/11

15/09/11

645.184

Total Distribuído 421.091 195.277 249.459281.460 196.460 85.000225.814

Valor para Ações ON

Valor para Ações PNA

Valor para Ações PNB

212.954

970

207.167

98.665

637

95.975

126.126

644

122.689

142.170

984

138.306

99.151

855

96.460

43.019

129

41.852

114.289

333

111.192

20102011

Obs.: Para a 1ª parcela de 2011, o Lucro Líquido Ajustado refere-se aos resultados do 1º semestre do exercício de 2011.
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A distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio da 1ª parcela de 2011 está de acordo com a antecipação de pagamento 

de JCP da Holding para seus acionistas proposto na 1.959ª Reunião, de 25.07.2011, autorizado na Ata da Centésima Segunda 

Reunião Extraordinária do CAD de 11.08.2011, considerando os resultados obtidos pela Companhia até 30 de junho do corrente 

exercício, bem como a oportunidade decorrente da disponibilidade de recursos em caixa, a conveniência administrativa da 

medida, o benefício fiscal advindo da  Lei Federal nº 9.249/1995 e o procedimento previsto na Lei Federal nº 6.404/76 (Lei das S.A.) 

e no Estatuto Social da Companhia. O CAD aprovou a proposta de antecipação de pagamento de JCP, em substituição aos 

dividendos de 2011, com pagamento a ser iniciado em 15.09.2011, aos acionistas com posição até 18.08.2011, de acordo com a Lei 

nº 9.249/95, cujo valor será compensado por ocasião da definição dos dividendos anuais de tal exercício, como segue:

1) valor bruto: R$ 225,8 milhões; 

2) valor do provento por ação:

para ações ordinárias R$ 0,78803; 

para ações preferenciais de classe "A” R$ 0,86706; 

para ações preferenciais de classe “B” R$ 0,86706.

O pagamento da 2ª parcela ocorrerá em até 60 dias da realização da AGO.

No exercício de 2011, a Copel apurou R$ 7.033,5 milhões de Valor Adicionado Total, 14,8% superior ao apurado no ano anterior, o 

que corresponde a R$ 904,2 milhões. A seguir, representação gráfica da Distribuição do Valor Adicionado. A demonstração na 

íntegra encontra-se nas Demonstrações Financeiras.

• 

• 

• 

3.7. Valor Adicionado (GRI EC1)

Governo
64,2% Federal

48,8%

Estadual e
Municipal

51,2%

Pessoal
13,6%

Terceiros
5,5%

Acionista
16,7%
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3.8. Desempenho do Preço das Ações

Cotações 2010 Variação%
2011 - 2010

2011

ON
média ON
PNA
média PNA
PNB
média PNB
Índice Bovespa
Índice de Energia Elétrica

R$ 33,02
R$ 35,53
R$ 39,14
R$ 39,43
R$ 38,90
R$ 39,29

56.754
32.613 

R$ 38,00
R$ 35,95
R$ 42,01
R$ 30,29
R$ 41,50
R$ 38,09

69.304
27.242 

(13,1)
(1,2)
(6,8)
30,2
(6,3)

3,2
(18,1)

19,7

PNB (XCOP)
média PNB
Índice Latibex

€ 16,20
€ 16,83

2.905,60

€ 18,65
€ 16,43

3.787,80

(13,1)
2,4

(23,3)

ON (ELPVY)
média ON
PNB (ELP)
média PNB
Índice Dow Jones

US$ 16,23
US$ 19,77
US$ 20,98
US$ 23,81
12.217,56

US$ 21,80
US$ 20,43
US$ 25,17
US$ 21,89
11.577,51

(25,6)
(3,2)

(16,6)
8,8
5,5

B
o

ve
sp

a
N

Y
SE

La
ti

b
ex
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3.9. Valor Econômico Agregado - VEA OU EVA

O Valor Econômico Agregado - VEA ou EVA representa o lucro econômico, ou seja, o quanto a Companhia agregou de riqueza com o 

capital empregado em suas operações, após remunerar esse mesmo capital.

20102011

Valores líquidos dos sócios não controladores - Em R$ Milhões Cotações

ou ROI em R$ milhões 

11,13%

1.395,7

9,59%

1.185,9

Retorno operacional dos investimentos - ROI (7 X 11)12.

184,5Melhora no VEA em 2011

Margem operacional (6  1)÷

Capital de terceiros

Capital próprio

Investimento a remunerar (8  9)÷

Receita operacional líquida

Custos e despesas operacionais

Resultado de equivalência

IR e CS sobre os lucros gerados pelos ativos

Receitas financeiras

1.

2.

3.

4.

5.

Lucro operacional gerado por ativos líquido de tributos6.

7.

8.

9.

10.

0,1845

2.174,4

10.365,8

12.540,2

7.568,6

(6.318,8)

55,7

(479,2)

1.396,4

570,1

0,1769

1.982,1

10.384,3

12.366,5

Giro de Investimento (1  10)  ÷11. 0,6035 0,5423

6.706,5

(5.833,4)

99,3

(430,4)

1.186,1

644,1

Ativo operacional líquido

Passivo de funcionamento

Investimento a remunerar

18.

19.

20.

17.167,8

(4.627,6)

12.540,2

16.711,0

(4.344,5)

12.366,5

Tx. Média ponderada de remuneração do capital de terceiros

Participação do capital de terceiros (8 ÷ 10)

Tx. Remuneração capital do capital próprio
Considerando beta 0,4298 em 2010 e 0,3717 em 2011

14.

15.

13. 10,27%

17,34%

12,00%

9,87%

16,03%

12,00%

Participação do capital próprio (9 ÷ 10)16. 82,66% 83,97%

VEA ou EVA ((12 - 17) X 20) (71,5) (256,0)

ou CMPC em R$ milhões

11,70%

1.467,2

11,66%

1.441,9

Custo médio ponderado de capital - CMPC ou wacc (13 x 14 + 15 x 16)17.

Demonstração do Valor Econômico Adicionado - VEA ou EVA
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010
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3.10. Investimentos na Concessão

3.11. Inadimplência de Consumidores

O programa de investimentos para 2012 foi aprovado em 13.12.2011 pela 135ª reunião ordinária do CAD. A seguir, demonstramos 

os investimentos realizados e os previstos para 2012:

A partir do período contábil de 2003, a Copel passou a calcular o índice de inadimplência do produto fornecimento de energia 

elétrica, utilizando a seguinte metodologia de cálculo:

Para o cálculo, considera-se inadimplente o consumidor com débito vencido há mais de 15 dias até 360 dias, em conformidade com 

o prazo de aviso de vencimento (Resolução Aneel nº 456/2000), e é excluído o reconhecimento de perdas dos débitos vencidos.

Em dezembro de 2011, a inadimplência de consumidores da Copel foi de R$ 143,7 milhões, que equivale a 1,8% do faturamento.

Inadimplência (%) =                   

Previsto
2012

Variação %
2011 - 201020102011

Realizado

Empresas (em milhões)

Copel Geração e Transmissão
Copel Distribuição
Copel Telecomunicações
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul (UHE Mauá)

Total 1.429,8

635,6
516,4

71,9
205,9

106,9
676,3

75,4
168,7

494,6
(23,6)

(4,6)
22,1

980,8
1.105,0

82,5
89,1

1.027,3 39,2 2.257,4
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4.1. Desempenho nas Áreas Social e Cultural (GRI 4.12, 4.13)

Incorporação dos Princípios do Pacto Global 

A Companhia declara-se comprometida com o Pacto Global das Nações Unidas desde seu lançamento, em 2000. Reafirmando seu 

compromisso a Copel em 2011 assume a coordenação da Força Tarefa Governança do Comitê Brasileiro do Pacto Global, 

participando também das forças-tarefas de Meio Ambiente e Direitos Humanos. O alinhamento das iniciativas e políticas 

corporativas com os Princípios do Pacto é uma busca sistemática da Copel, como referencial ético global ao dia-a-dia, que, por 

conseguinte, dividiu seus esforços em três grandes linhas de atuação. 

A primeira refere-se às dimensões internas da organização e envolvem constante aperfeiçoamento de sistemas de gestão e 

políticas corporativas. A segunda, considerada estruturante, está voltada à ação externa e diz respeito ao apoio à formulação, 

implementação e melhoria de políticas públicas inclusivas que promovam maior sustentabilidade da sociedade como um todo. A 

terceira é a atuação direta, em parceiras com outras empresas, instituições ou organizações, em projetos e iniciativas sociais e 

ambientais.

Separadas apenas para maior clareza, as três linhas são tratadas como estrategicamente sinérgicas e complementares, conforme 

relacionadas no quadro abaixo:

3

4

7

8

*

1

2

5

6

9

10

Respeitar e proteger os direitos 
humanos

Impedir violações de direitos 
humanos

Apoiar a liberdade de associação 
no trabalho

Abolir o trabalho forçado Promover a responsabilidade 
ambiental

Apoiar abordagem preventiva 
aos desafios ambientais

Indeterminado

Eliminar a discriminação no 
ambiente de trabalho

Combater a corrupção em 
todas as suas formas, inclusive 

extorsão e propina

Abolir o trabalho infantil
Encorajar tecnologias que não 

agridam o meio ambiente

Incorporação dos Princípios do Pacto Global: legenda

Quadro da correlação das iniciativas e políticas corporativas implementadas 
nas três linhas de atuação com os Princípios do Pacto Global
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Projetos/programas/sistemas de gestão/participações e políticas internas

Políticas e sistemas de gestão

Princípios do 
Pacto Global a 

que respondem
Início Término

Programa de diálogo e desenvolvimento de fornecedores, voltado à
implantação de práticas de avaliação de fornecedores de materiais e de auditoria 
no primeiro nível da cadeia desse rol de fornecedores

20102008Todos

Participação voluntária no Movimento Paraná Competitivo e em bancas 
examinadoras dos prêmios: Nacional da Qualidade, Qualidade no Serviço Público, 
MPE Brasil e Paranaense da Qualidade em Gestão

*2000Todos

Participação no GESPÚBLICA no Estado do Paraná: sistema que busca promover 
gestão pública de excelência, ética, transparente, participativa, descentralizada, 
com controle social e orientada para o cidadão

2003Todos

Programa de gestão da cadeia de suprimentos Todos 2010 *

Instalação de comissão interna e plano de ação para a promoção 
de direitos humanos

Instituição do Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça

2008 20111,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8 2011 *

Programa Corporativo de Acessibilidade (arquitetônica, comunicacional, 
a atitudinal e urbanistica)

1,2,6 20102007

“Copel de Portas Abertas para Você”: diálogo com as partes interessadas, em 
formato de audiência pública, com a participação da alta direção. Todos 2006 2011

Universidade Copel - Unicopel 1,2,6,7,8,9,10 2012 *

Centro de Referência para a Sustentabilidade 1,2,5,7,8,9,10 2010 *

Apoio a políticas públicas e melhoria de gestão

Participação no Comitê Brasileiro do Pacto Global Todos 2000 *

Participação em organizações do setor elétrico que discutem e promovem 
eficientização energética e melhorias ambientais: Associação Brasileira de 
Concessionárias de Energia Elétrica - ABCE, Empresa de Planejamento 
Energético - EPE, Associação dos Produtores Independente de Energia - APINE, 
Comitê de Meio Ambiente do CIGRÉ, Associação Brasileira de Geradores de 
Energia - ABRAGE, Comitê Brasileiro de Grandes Barragens - CBDB

Todos Diversos *

Participação em associações que discutem e promovem melhorias ambientais: 
Agenda 21, Conselho Temático Permanente de Infraestrutura e Meio Ambiente 
da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP-PR, Comissão 
Interinstitucional de Educação Ambiental do Programa Nacional de Educação 
Ambiental - PRONEA, Comitês de Bacias dos Rio Iguaçu e Tibagi, Consórcio 
para Proteção Ambiental da Bacia do Rio Tibagi - COPATI, Câmara Técnica de 
Cartografia e Geoprocessamento do Paraná

7,8,9

Participação no Conselho Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional - CONSEA - PR

Diversos *

1,2,3,4,5,6,7,8,9 1995/2003 *

Participação no Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial - CPCE, para 
promoção conjunta de responsabilidade social no Estado do Paraná Todos 2005 *

2010

Participação no Programa de Gestão Ambiental Integrada - PGAI da Copel, Sanepar 
e de Secretarias do Estado, para criar sinergia de ações realizadas, em seu âmbito 
de atuação, no contexto de microbacias hidrográficas, com o propósito de 
promover a melhoria da qualidade e disponibilidade das águas mediante 
aperfeiçoamento do uso, manejo e conservação adequada do solo, da água e 
das florestas.

1,2,7,8,9 2008 2011

Participação na Gestão Integrada de Água e Solo - Copel, Sanepar e de Secretarias 
do Estado, para criar sinergia de ações realizadas, em seu âmbito de atuação, no 
contexto de microbacias hidrográficas, com o propósito de promover a melhoria 
da qualidade e disponibilidade das águas mediante aperfeiçoamento do uso, 
manejo e conservação adequada do solo, da água e das florestas.

1,2,7,8,9 2011 *
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Participação Comitê de Sustentabilidade da FEMIPA – Federação das Santas 
Casas deMisericórdia e Hospitais beneficentes do estado do Paraná Objetivo de 
discutir questões de Sustentabilidade do setor hospitalar

*2011Todos

Doação anual, através de incentivos fiscais, ao Fundo dos Direitos da 
Infância e Adolescência - FIA 

Participação no Comitê Paranaense de Benchmarking 2008 *Todos

Programas, projetos, ações sociais e ambientais: maiores destaques (GRI EC8)

Programa de arrecadação de doações a entidades assistenciais e instituições de 
serviço social, sem fins lucrativos e de interesse coletivo, por meio da fatura de 
energia, cuja política beneficia atualmente um total de 86 entidades. Para se 
candidatar, a entidade deve ter caráter assistencial ou ser de interesse coletivo, 
não ter fins lucrativos e apresentar a documentação requerida. 

*Todos 1999

20061,2,5 *

Programa Voluntariado Corporativo - EletriCidadania: empregado dispõe de até 
quatro horas/mês para prestar serviço voluntário 20011,2 *

Programa Luz Fraterna: convênio com o Governo Estadual para isenção de 
pagamento para consumidores baixa renda que consomem até 100 kWh/mês.

Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos Luz das Letras - Fase II sob 
coordenação da SEED-PR 20091,8 *

1,2,4,5,10 *

20031,2,4,5,10 *
Universalização de Energia - "Programa Luz para Todos" - ligação de toda a 
população rural do Estado à rede da Companhia.

Programa Aprendiz: programa estadual de aprendizagem para adolescentes de 
ambos os sexos, com idade entre 14 e 18 anos, submetidos a medidas 
socioeducativas ou beneficiados com remissão. O Programa é coordenado pela 
Secretaria de Estado da Criança e Juventude e conta com a participação de órgãos 
da administração pública direta e indireta, instituições formadoras e entidades 
executoras das medidas.

1,2,4,5,10 2003 2012

20071,2,8
Programa  Tarifa Rural Noturna: incentivo ao aumento da produção agrícola, por 
meio de desconto tarifário para unidades consumidoras classificadas como rurais, 
atendidas em baixa tensão.

2012

1,2,8
Programa Irrigação Noturna: estímulo ao uso da irrigação para aumento da 
produção agrícola e melhoria da qualidade de vida na área rural. Tarifa e 
equipamentos subsidiados a consumidores rurais.

2003 *

20031,2

Programa Luz Legal: instalação de entradas de  serviço e  regularização do 
fornecimento de energia visando levar segurança na utilização da energia  nas 
áreas de invasão,  urbanizadas e regularizadas pela Companhia de Habitação 
do Paraná - Cohapar.

*

20071,2,4,5
Programa Avicultura Noturna: incentivo ao aumento da produção e exportação 
da carne de frango, por meio de desconto tarifário para unidades consumidoras 
rurais classificadas como avicultura, atendidas em baixa tensão.

2012

20031,2

Paraná em Ação: programa promovido pela Secretaria Especial de Relações com 
a Comunidade, com o objetivo de oferecer serviços gratuitos que promovam a 
cidadania e inclusão social. A Copel participa prestando atendimento comercial e 
orientações sobre uso seguro e eficiente da energia elétrica.

*

Paraná Digital: inclusão digital no ensino público, por meio da conexão de escolas 
estaduais à Internet.

20031,2,4,5,6,10  *

2011

Plano Estadual de Banda Larga -  : objetiva difundir o acesso barato à Internet 
para todos os municípios do Paraná - vender serviços de comunicação a provedores 
e prefeituras que aderirem ao plano e que, em contrapartida assumem o 
compromisso de prover serviço popular de acesso à Internet.

PEBL

*1,2,4,5,6,10  

20031,2,4,5,10
Tarifa social para entidades sociais, que atendem a critérios normatizados pela 
Copel, e consumidores baixa renda, os quais podem obter desconto de até 65% 
na tarifa, se consumo médio mensal for de até 220 kWh.

*

Projetos/programas/sistemas de gestão/participações e políticas internas
Princípios do 

Pacto Global a 
que respondem

Início Término
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Programa Tributo às Águas: apoio ao desenvolvimento sustentável de 
comunidades de entorno de reservatórios de usinas da Copel

20041,2,5,7,8,9,10 2011

Programa de Gestão Corporativa de Resíduos: reduzir, reutilizar e reciclar todos 
os resíduos gerados pela Companhia

20057,8,9,10 *

20007,8,9
Programa de Eficiência Energética: voltado ao uso eficiente da energia elétrica 
em instalações residenciais, industriais, comerciais e públicas, localizadas na 
área de concessão da Copel

*

Programas da Estação Experimental de Estudos Ictiológicos: monitoramento e 
repovoamento dos rios e reservatórios do Paraná.

20057,8,9 *

Controle de espécies invasoras: monitoramento da entrada do mexilhão dourado 
(Limnoperna fortunei) e de outras espécies.

20007,8,9 2011

Recuperação de áreas degradadas: produção e reposição de vegetações nativas 
em áreas degradadas e de preservação.

Plano diretor do uso dos reservatórios e seus entornos: define ações para o 
gerenciamento do uso e ocupação em faixa de mil metros

Programa de Educação Ambiental para a sustentabilidade

Programa de Educação para a Sustentabilidade

Programa Socioambiental de Arborização Urbana: auxilia municípios na adequação 
da arborização visando convivência pacífica entre árvores e redes de distribuição

Programa de Gestão corporativa de gases de efeito estufa: para inventariar as 
emissões e propor mecanismos de redução/neutralização, com posteriores 
desdobramentos

7,8,9 *1999

1993 *7,8,9

7,8,9,10 2003 2011

7,8,9,10 2011 *

7,8,9

7,8,9

1992

2007

*

*

Projetos/programas/sistemas de gestão/participações e políticas internas
Princípios do 

Pacto Global a 
que respondem

Início Término
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4.2. Projeto e Programas Corporativos Sociais (GRI 4.12)

Programa  Sob Linhas

Projeto São Bernardo

Programa EletriCidadania - Voluntariado Corporativo

Esse Programa apresenta uma grande importância social por disciplinar o uso múltiplo e a ocupação por parte das comunidades do 

entorno das áreas das linhas de transmissão, visando à produção de alimentos e mudas, em conformidade com a legislação 

aplicável. Também tem como objetivos reduzir a demanda de ações judiciais no combate às ocupações indevidas, tratar das 

questões de segurança na faixa de servidão das linhas de transmissão, bem como evitar interferências na operação do sistema 

elétrico e facilitar a manutenção das redes de energia elétrica no que se refere à limpeza da faixa de servidão. Em 2011, foi 

aprovado pela Aneel o projeto piloto para o município de Maringá, a ser implantado no decorrer de 2012.

Em 2010, foram efetuados o levantamento de dados e o acompanhamento da situação das famílias que ocupam irregularmente 

uma Área de Preservação Permanente - APP de responsabilidade da Copel na localidade de São Bernardo, no município de União 

da Vitória - PR. Em 2011, além da continuidade do acompanhamento, houve a elaboração de diagnóstico sobre a situação 

existente, o qual embasou o projeto que prevê, em parceria com o poder público, a retirada das famílias de catadores que ocupam 

essa área e convivem com o constante risco de alagamento. A  próxima etapa prevê a recomposição da mata ciliar. Esse Projeto 

trará como benefícios a recuperação da mata ciliar em torno do reservatório que abrange o perímetro urbano do município de 

União da Vitória; a implementação de espaços de lazer; o envolvimento dos atores sociais locais na efetivação da ação; e a melhora 

da interação entre a Companhia e a comunidade.

A remoção das famílias possibilitará reaver, recuperar e conservar a APP e garantir a elas maior segurança e saúde, já que a área 

está sob constante risco de alagamento, favorecendo a proliferação de vetores de doenças.

Instituído em 2004, o EletriCidadania incentiva o voluntariado e o desenvolvimento de atitudes de cidadania e de responsabilidade 

social. O Programa permite que os empregados utilizem até 4 horas mensais do seu tempo de trabalho para a execução, de forma 

voluntária e espontânea, de ações comunitárias. Durante o ano de 2011, foram realizados treinamentos em todas as regionais da 

Copel, visando fomentar a adesão ao Programa, disseminar noções básicas de voluntariado e promover a troca de experiências.

Em 2011, 170 empregados aderiram ao programa, totalizando 2.152 horas de voluntariado e proporcionando o desenvolvimento 

das seguintes ações:

Promoção da arrecadação e doação de diferentes itens para entidades assistenciais: Campanha do Agasalho; Campanha do 

Livro; Campanhas de Páscoa; e Campanha de Natal.

Tricopel: confecção de peças em tricô e crochê a serem doadas para entidades sociais.

Tecla Social: promove a arrecadação, recuperação e reutilização de equipamentos eletrônicos, destinando-os às escolas públicas 

e famílias em situação de vulnerabilidade social. Quando não é possível a recuperação dos equipamentos, é realizada a destinação 

adequada dos mesmos.

Reforço Escolar: oferece aulas de reforço escolar a alunos da rede municipal de ensino.

Oficina do Brinquedo: arrecada e recupera brinquedos que são distribuídos a crianças e entidades sociais.

Programa Luz na Escola: promove ações educativas em escolas, bem como visitação de alunos às Usinas da Companhia.

Também teve início em 2011 o planejamento de um sistema informatizado de gestão do Voluntariado,  com o objetivo de criar um 

canal de comunicação entre as instituições sem fins lucrativos certificadas e o Programa de Voluntariado da Copel, bem como 

incentivar a atividade voluntária, por meio da disponibilização de um banco de oferta e registro de vagas aos empregados e 

recursos de acompanhamento e gestão a nível corporativo.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Programa Corporativo de Acessibilidade  

O Programa Corporativo de Acessibilidade tem o objetivo de tornar a Companhia adaptada às necessidades das pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida. Isto é realizado por meio de reformas, projetos arquitetônicos e urbanísticos, implementação 

de recursos tecnológicos, aplicação de treinamento e campanhas educativas, para que seus empregados, clientes e demais partes 

interessadas tenham o acesso necessário às suas principais instalações, informações e serviços, possibilitando a participação de 

todos nas atividades prestadas pela Empresa, além de promover amplamente a inclusão social.

O Programa tem quatro grandes grupos de trabalho: Arquitetônico, Atitudinal, Comunicacional e Urbanístico.

O Programa é um processo de disseminação da cultura inclusiva, que engloba informações sobre acessibilidade, inclusão e os 

direitos das pessoas com deficiência, é realizada por diversas ações de treinamento e comunicação,

A iniciativa mais inovadora nessa área é a promoção dos "Seminários de Acessibilidade - Siga Essa Ideia", em parceria com o Crea-

PR,  que percorre diversas instalações da Empresa levando diversas palestras que tratam de temas relacionados aos cuidados a 

serem tomados com as pessoas com deficiência, às normas vigentes, novidades tecnológicas e principalmente a sensibilização 

através da experiência vivencial, onde os integrantes são convidados a sentir os problemas enfrentados, utilizando bengalas, 

vendas, cadeiras de rodas, pesos nas pernas, etc.

Em 2011 o Seminário capacitou 294 novos replicadores do conhecimento. Esta demanda tende aumentar com a inclusão do 

quesito de acessibilidade como requisito para certificação no Programa 5S de Gestão da Qualidade.

Também em 2011 foi contratada uma pesquisa de opinião quantitativa pioneira inédita no setor elétrico, que avaliou o grau de 

acessibilidade da Empresa junto a 600 clientes com três tipos de deficiência: física, auditiva e visual. Os resultados dessa pesquisa 

nortearão as ações da Companhia.

A acessibilidade comunicacional, um dos grandes desafios a ser superado para tornar a Copel realmente inclusiva e acessível, vem 

sendo buscada pelas áreas de Tecnologia da Informação e de  Marketing. São pesquisadas soluções e adequações para os canais de 

comunicação da Copel, tanto para empregados quanto para o público externo, a exemplo da emissão de demonstrativo de fatura 

de energia em Braille e do site acessível para pessoas com deficiência visual. Notícias sobre o assunto são vinculadas 

frequentemente no correio interno da Empresa, e há também o cuidado em que todas as comunicações internas sejam 

plenamente acessíveis.

Quanto a acessibilidade arquitetônica e urbanística a Copel contratou a elaboração de especificações técnicas para projetos de 

eliminação de barreiras arquitetônicas em diversas de suas instalações. Para as agências e unidades de atendimento foi elaborado 

um manual de padronização, e as adequações estão sendo executadas sistematicamente com o percentual de adaptado 

ultrapassando a marca dos 50%, conforme quadro apresentado.

Sem acessibilidade  

Com acessibilidade  

TOTAL  

2009  2010  2011  2012*  2013*  

55

97

152

66

87

152

80

73

152

127

26

153

153

0

153

Agências e postos de atendimento adaptados

* previsão
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Programa Luz para Todos

Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente – Reluz  

O Programa Luz Para Todos - LPT realizou mais de 76.000 ligações no período de 2004 a 2011, superando a meta inicialmente 

estabelecida. Entre estas, aproximadamente 10.000 ligações são consideradas prioritárias por atenderem assentamentos, 

comunidades remanescentes de quilombos, aldeias indígenas e escolas rurais. 

A tabela a seguir apresenta as ligações realizadas até dezembro de 2011: 

O Governo Federal, por meio do Decreto nº 7.520/2011, instituiu novo Programa LPT para o período de 2011 a 2014, destinado a 

propiciar atendimento exclusivamente às famílias prioritárias, ou seja: moradores dos Territórios da Cidadania, assentamentos 

rurais, comunidades indígenas, quilombolas, como também a escolas, postos de saúde e poços de água comunitários.

Na Copel, para 2012, estão previstas as ligações das comunidades isoladas do Estado, notadamente as localizadas nas ilhas e no 

litoral do estado, através de redes especiais e sistema solar fotovoltaico. Para estas comunidades, além dos benefícios do Programa 

LPT, cada família receberá uma geladeira, um sistema de aquecimento solar para água e lâmpadas a LED, subsidiados pelo 

Programa de Eficiência Energética - PEE da Copel.

A Aneel, em resolução que se encontra em audiência pública, deverá prorrogar o ano limite para a universalização do acesso ao 

serviço de energia elétrica na área rural para 2014.

Mediante os novos fatos, o programa na Copel deverá ser continuado com o objetivo de atendimento restrito aos prioritários. 

O Reluz tem o objetivo de promover o desenvolvimento de sistemas eficientes de iluminação pública, contribuindo para melhorar 

as condições de segurança pública e a qualidade de vida nas cidades brasileiras, bem como contribuir para a otimização do sistema 

elétrico e postergação de investimentos em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

O Programa é viabilizado através de contratos de financiamento firmados entre Copel e Eletrobrás e entre Copel e Município. A 

Eletrobrás financia a concessionária até o limite de 75% do valor do Projeto, que, por sua vez, financia as obras do Município, que 

participa com no mínimo 25% do valor do projeto (contrapartida).

Em 2011, foi apresentado pelo Município de Carambeí projeto de expansão do sistema de iluminação pública, que está em análise 

na Eletrobrás, para viabilização de contrato de financiamento através dos recursos do Reluz.

O projeto prevê as seguintes ações:

Expansão de 366 pontos de Iluminação pública;

Extensão de rede de aproximadamente 7 km; e

Investimento previsto de R$ 549,0 mil.

• 

• 

• 

Número de 
Ligações

2004  2005  2007  2006  2008  2009  2010  2011  Total

7.2044.006 9.860 8.877 11.797 15.124 14.166 4.977 76.011
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Programa Luz Legal

Programa de Irrigação Noturna

Programa Tarifa Rural Noturna

Programa Luz Fraterna

O Programa Luz Legal é um empreendimento social, implementado por convênio assinado entre o Governo do Estado, a 

Companhia de Habitação do Paraná - Cohapar e a Copel, que possibilita a instalação facilitada de entradas de serviço em unidades 

consumidoras residenciais monofásicas estabelecidas em regiões urbanas expandidas por invasão, oferecendo oportunidade de 

melhoria das condições de vida, cidadania e segurança a centenas de famílias que utilizam a energia de forma irregular e insegura.

A seleção das comunidades e das famílias a serem atendidas é feita pela Cohapar, que promove a regularização e a urbanização dos 

terrenos e a construção de moradias nas áreas envolvidas.

Empreiteiras contratadas pela Copel constroem as entradas de serviço, que são pagas pelo consumidor em 24 vezes sem juros e 

correção, com a cobrança das parcelas incluída na fatura de energia. 

Em oito anos de Programa, foram feitos 6.460 atendimentos, sendo que em 2011 foram atendidas 1.076 famílias.

Realizado em conjunto com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, o Instituto Paranaense de Assistência 

Técnica e Extensão Rural - Emater, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, entre outros órgãos, o programa tem por objetivo 

incentivar o aumento da produtividade agrícola mediante desconto na energia elétrica utilizada à noite — que varia de 60% a 70% 

no período de 21h30 às 6h — para acionamento de sistemas de irrigação, o que resulta em aumento da renda e melhoria de 

qualidade de vida do produtor rural. 

Até 2011, 2.947 agricultores foram beneficiados pela tarifa especial de irrigação.

O programa tem por objetivo incentivar os produtores rurais paranaenses, classificados como consumidores rurais do Grupo B, a 

utilizar a energia elétrica no período compreendido entre 21h30 e 6h, mediante desconto de 60% na tarifa, proporcionando 

minimização de custos e incremento da produção rural no Estado do Paraná. 

Até 2011, 5.407 propriedades foram beneficiadas pela tarifa especial noturna.

Programa em parceria com o Governo do Estado do Paraná, pelo qual as unidades consumidoras classificadas como residencial 

baixa renda ou residencial rural e com consumo de até 100 kWh têm isenção total da fatura, cujo débito é assumido pelo Governo 

do Estado. 

O total de consumidores (média mensal) da Copel beneficiados pelo Programa Luz Fraterna em 2011 foi de 225.243 e em 2010 de 

210.929.



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2011  | DIMENSÃO SOCIAL E SETORIAL 69

DIMENSÃO SOCIAL E SETORIALDIMENSÃO SOCIAL E SETORIALRELATÓRIO ANUAL DERELATÓRIO ANUAL DE
GESTÃO E SUSTENTABILIDADEGESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2011

Programa de Eficiência Energética – PEE 

A Copel desenvolve anualmente o Programa de Eficiência Energética - PEE, em atendimento ao contrato de concessão para distribuição de 

energia elétrica e à Lei nº 9.991/2000, por meio do qual são aplicados recursos financeiros em projetos que têm como objetivo a 

promoção da eficiência energética no uso final da energia elétrica.

Os critérios de investimento e tipos de projetos permitidos são estabelecidos pela Aneel e abrangem clientes do segmento residencial, 

industrial, comercial e poder público, com ações que contemplam a melhoria da eficiência energética dos principais usos finais de energia 

elétrica, tais como iluminação, força motriz, refrigeração e condicionamento de ar.

Em 2011, foram aplicados cerca de R$ 25,4 milhões em ações que contemplaram a melhoria da eficiência energética nas instalações de 

consumidores residenciais de baixa renda, comunidades indígenas, hospitais sem fins lucrativos, prédios públicos, estabelecimentos 

comerciais, sinalização semafórica.

A Copel está inserida no grupo de trabalho Inter secretarial e com a presença das instituições do governo Federal para a implementação do 

Programa Brasil Quilombola no Estado, visando momento a efetivação das políticas públicas para as comunidades Quilombolas do Estado 

do Paraná, bem como do compromisso de cada Secretaria enquanto gestora dessa política. As comunidades quilombolas do Paraná ainda 

enfrentam problemas sérios em relação à segurança pública, moradia, saneamento básico, educação, saúde e outras políticas públicas 

que são fundamentais para sua existência material e simbólica.

A Copel já realizou levantamento na região do Vale da Ribeira para finalizar o processo de instalação elétrica nas Comunidades 

Quilombolas que ainda não possuem energia elétrica.

Para cumprir com esse programa elaborou as seguintes etapas:

1 - A Copel encerrará o PLPT em dezembro deste ano e os novos pedidos serão atendidos pela universalização, obedecendo aos prazos 

legais estabelecidos pela Resolução 414/2010. Importante ressaltar que, pelas características dos atendimentos a estas comunidades, a 

extensão de rede continuará a ser sem ônus para o interessado, ficando sob responsabilidade do interessado a instalação no interior da 

residência e da Entrada de Serviço.

2 - O atendimento às comunidades localizadas no Parque das Lauráceas, num total aproximado de 114 unidades consumidoras (esse 

número estará sempre  sendo atualizado), acontecerá pelo PLPT, pois a solicitação ocorreu dentro do período de vigência do PLPT. A 

conclusão das obras ocorrerá em 2012, sendo que parte das ligações depende da negociação com a Elektro para conexão no seu sistema 

de distribuição e outra parte (comunidade de Areia Branca)  será atendida por sistemas fotovoltaicos em conjunto com a contratação das 

ilhas.

3 – A Copel disponibiliza sua estrutura para atender quaisquer pedidos de ligação das comunidades pela universalização, bastando que os 

pedidos sejam encaminhados para a Copel, sem necessidade de qualquer planejamento especial.

A Copel vem realizando reforma das instalações elétrica, trocando toda a fiação interna das residências de diversas Comunidades 

Quilombolas, trabalho iniciado em Palmas e já está implementação no Vale da Ribeira.

A institucionalização desse grupo de trabalho para o PBQ (Programa Brasil Quilombola) foi feita através da Resolução Conjunta 01/2012 

CC/SERC, assinada pelas secretarias de estado que formam a base de sustentação do trabalho para efetivação do programa, acordo já 

Residencial Baixa Renda

Comercial

Poder Público

Gestão Energética

Educacional

Outros

Tensão
TensãoTipo Investimento
(R$ mil)

Energia Economizada
(MWh/ano)

Redução de Demanda
na Ponta (kW)

11.049,6

3.445,3

9.808,1

2,6

58,0

1.029,8

21.403,5

4.414,6

1.731,3

-

-

-

11.772,6

1.010,5

400,3

-

-

-

Tensão
TensãoTotal 25.393,4 27.639,4 13.183,4
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Programa de Educação para a Sustentabilidade 

O Programa visa desenvolver competências por meio de um aprendizado continuo, focando na sensibilização e capacitação de suas 

lideranças, força de trabalho e fornecedores para as questões afetas a sustentabilidade.

O Programa tem os seguintes objetivos:

Enriquecer a gestão das lideranças, formais e informais, direcionando as suas iniciativas e práticas para o fortalecimento da 

sustentabilidade empresarial, tendo como fundamento os indicadores das plataformas nacionais e internacionais;

Capacitar os líderes informais a fomentar redes sociais como articuladoras de engajamento e diálogo com as partes interessadas da 

Companhia;

Empreender atividades de sensibilização e mobilização com os envolvidos na cadeia de suprimentos;

Sensibilizar e mobilizar os empregados sobre o desenvolvimento sustentável, visando a inserção das variáveis da sustentabilidade nos 

processos e projetos corporativos;

Desenvolver iniciativas específicas a cada uma das partes interessadas mapeadas pela Companhia, que propiciem o compartilhamento 

de informações sobre sustentabilidade, a mudança de valores e o desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades nos temas de 

relacionados à sustentabilidade.

Teve início em 2011, com a realização do I Encontro Executivo da Gestão para a Sustentabilidade Empresarial, do qual participaram os 

Diretores e membros do Conselho de Administração da Copel.

• 

• 

• 

• 

• 

Resumo dos cursos realizados em 2011 
com enfoque na Sustentabilidade - Meio Ambiente e Cidadania Empresarial

Evento TurmasCH Participantes

Proc. Mecânico Biomassa Florestal Poda Árvores Urbanas 18 29

Dia Mundial da Água 

Design para a Sustentabilidade 100 2

Gestão Águas Efluentes Indústria 64

Educação GAIA -Design para a Sustentabilidade 192

5 Simp Sul-Americano de Prevenção e Combate Incêndio
      

Procedimento Atuação Gerenciamento Áreas Contaminadas

Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil

Licenciamento Ambiental

Manejo e Controle de Abelhas

CICI 2011 - Conf Int de Cidades Inovadoras

Curso de Capacitação de Mercado de Carbono

Gestão de Conflitos Socioambientais

8 1 19

1

1 1

1 2

16 1 5

1 140

16 1 1

1 140

1 1932

1 2640

1 1

184

24

1 3

Capacitação em Sustentabilidade 
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Resumo dos cursos realizados em 2011 
com enfoque na Sustentabilidade - Meio Ambiente e Cidadania Empresarial

IHA World Congress Advancing Sustainable Hydropower 32 1 12

Gestão Ambiental em Empreendimentos Hidrelétricos

Avaliação de Impacto Ambiental

Licenciamento Ambiental

Programa Formação de Agentes de Desenvolvimento Local Copel

Conferência Ethos 2011

Educação Ambiental e Políticas Públicas

Prevenção Controle Poluição Solo e Águas Subterrâneas

Atendimento a Emergências Químicas

Noções Básicas de Voluntariado

Cidades Digitais Paraná-3º Congresso Rede Participação

XIV Congresso Mundial da Água

4º Congresso Internacional sobre Desenv. Sustentável-CEBDS

Congresso Latino Americano Suinocultura Colassa

16 1 2

24 1 2

16 1 2

4 1 22

8 1 7

24 1 3

40 1 1

40 1 1

4 5 134

8 1 1

40 1 10

24 1 4

24 1 2

Fundamentos Piscicultura em Sistemas de Recirculação

Programa de Gestão dos Resíduos Sólidos

Congresso IBERO-Americano de Arborização Urbana

Programas de Simulação para Proj.Efic. Energética

Hydro Environment Forum 2011

II Seminário Copel de Boas Práticas Socioambientais 

Legislação Ambiental Aplicada ao Setor de Energia

Total

16 1 3

2 2 9

40 1 3

40 1 1

16 1 3

16 1 129

16 1 1

1218 39 462

Resumo dos cursos realizados em 2011 
com enfoque na Sustentabilidade - Meio Ambiente e Cidadania Empresarial

Evento TurmasCH Participantes
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Rede de Agentes para a Sustentabilidade (HR3)

4.3. Cidadania Empresarial

Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça

Visa promover e estimular a percepção abrangente do indivíduo, de sua conexão sistêmica com o meio em que vive e de seu papel 

na construção da história, inspirando comportamentos responsáveis e ambientalmente sustentáveis na empresa e na sociedade. A 

Rede Copel de Agentes para a Sustentabilidade atua na mobilização, sensibilização e conscientização do público interno para 

questões afetas à sustentabilidade, em acordo com o referencial estratégico da Companhia.

Durante o ano de 2011, foram sensibilizados aproximadamente 300 empregados para questões socioambientais com o envio do 

informativo digital “Compartilhando Novidades”, de veiculação quinzenal, criado exclusivamente para as finalidades de 

informação, articulação e mobilização para o trabalho voluntário da Rede, fomento a implementação de projetos sociais e 

ambientais e estímulo aos empregados para ações pró-ativas de boas práticas socioambientais. Também foram realizadas nove 

promoções do curso “Agindo de forma sustentável” para público interno, com o objetivo de disseminar a Política de 

Sustentabilidade e Cidadania Empresarial.

Com o objetivo de dar visibilidade e difundir os projetos e práticas socioambientais desenvolvidos na Copel e que possam ser 

replicados foi realizado o 2º Seminário Copel de Boas Práticas Socioambientais obtendo avaliação de aproximadamente 90% de 

satisfação entre seus participantes.

A era na qual vivemos representa uma das maiores revoluções da humanidade, que transcende até mesmo as revoluções 

tecnológicas. Trata-se de uma mudança em valores e práticas sem precedentes na história. Finalmente o mundo inteiro sabe: quem 

chega a este planeta onde, naturalmente, “o sol se levanta para todos”, pode e deve esperar também que a sociedade ofereça “um 

lugar ao sol” para todos.

Praticar a equidade significa não restringir o acesso a bens, serviços ou quaisquer outros direitos por causa de diferenças de sexo, 

raça, cor, religião, gerações, setor social, entre outras. Assim entendida, a igualdade na diversidade traz possibilidade de manifestar 

as diferenças, sabendo que serão respeitadas, e aprender a conviver sem discriminação.

A política de igualdade de gênero começou na Copel em 2007 com o Programa de Promoção da Diversidade, na época foi 

constituída uma Comissão para fazer a gestão do Programa. Em 2010 foi instituído o Comitê Pró-Equidade de Gênero, neste mesmo 

ano a Copel recebeu pela primeira vez o Selo Pró–Equidade 

de Gênero, uma certificação da secretaria de Políticas para 

Mulheres da Presidência da República.

Em junho de 2011 a Copel aderiu ao Programa da Secretaria 

de Políticas para as Mulheres com o objetivo de criar uma 

cultura empresarial de incentivo à equidade de gênero e raça, 

que é a base da diversidade em uma organização.

Para atender a temática raça, que foi incluída na 4ª Edição do 

Programa, a Copel em 2012, reformulou a composição e 

atribuições do Comitê que está encarregado de sensibilizar, 

mobilizar e coordenar o programa na Copel, atuando, 

construindo e gerenciando o processo de forma coletiva e 

ainda possibilitando, pela sua permanente atuação, que a 

equidade entre homens e mulheres - gênero e raça seja 

inserida na rotina cotidiana da gerência e da força de 

trabalho,  cr iando mecanismos,  instrumentos e 

disponibilizando recursos financeiros e humanos que 

viabilizem sua atuação com o compromisso, assumido pela 

Companhia, junto ao Programa Pró-Equidade de Gênero e 

Raça da Secretaria de Políticas para as Mulheres.
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Programa Corporativo de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Comunitário Sustentável 

4.4. Apoio a Políticas Públicas (GRI EU23, SO5)

Agente de Contato Indígena (SO1)

Gestão do TAC da Comunidade Indígena Kaingang Apucaraninha (HR9)

A Copel, como membro permanente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar - Consea, empreende um projeto piloto de 
Segurança Alimentar com Base Orgânica. O projeto não visa apenas à mudança do sistema atual alimentar dos empregados e 
familiares, mas reforça os compromissos com a sustentabilidade, incentivando a agricultura familiar orgânica, em prol da melhoria 
da qualidade de vida, e promovendo a inclusão social através da geração de empregos. Implementado no primeiro semestre de 
2008 na Usina Termelétrica de Araucária, o projeto teve participação de produtores orgânicos, empregados da Copel, empregados 
terceirizados, manipuladores de alimentos, familiares do entorno e de gestores que disseminarão os conceitos para o restante da 
Companhia.

As iniciativas têm como base a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional - Losan, marco da sociedade civil, que discutiu e 
criou a Lei, aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal sem nenhuma ressalva.

Historicamente, a Copel, como fomentadora do desenvolvimento social e econômico do Estado do Paraná, participa e apoia 
diversos movimentos conjuntos com órgãos do governo, Organizações não Governamentais - ONGs e outras entidades para a ampla 
promoção da cidadania, sobretudo junto às comunidades mais carentes. 

A Copel transformou a prática de doação através de incentivo fiscal em política e convida empresas parceiras e fornecedores a fazer 
o mesmo. A Companhia potencializa ao máximo a utilização de recursos dedutíveis aos Incentivos Culturais (Lei Rouanet), Incentivo 
ao Esporte e ao Fundo dos Direitos da Infância e da Adolescência - FIA, com base em estimativas anuais do imposto a pagar. As 
contribuições sob efeito da Lei Rouanet de 2011 foram efetuadas em projetos devidamente aprovados pelo Ministério da Cultura, 
num total de R$ 9,8 milhões. O projeto que recebeu o maior aporte foi o Projeto Festa da Luz, com o montante de R$ 1,5 milhão. 

A Companhia destinou o montante de R$ 2,5 milhões a projetos inscritos no FIA, sendo que o maior aporte foi para o Projeto 
Reforma do Lar Marilia Barbosa, cujo valor alcançou R$ 0,7 milhão.  

Através da Lei do Incentivo ao Esporte, a Copel destinou R$ 2,5 milhões. O principal valor foi para o projeto de Otimização do Centro 
de Formação de Atletas não Profissionais, do Instituto Pratique Esporte, com o montante de R$ 0,7 milhão.

No ano de 2011, foi construída a base para desenvolver um programa corporativo voluntário de apoio às comunidades indígenas, 
visando proporcionar instrumentos de aperfeiçoamento no fornecimento de energia elétrica. O programa prevê a contratação de 
um indígena bilíngue em cada Terra Indígena do Estado do Paraná, para auxiliar as famílias a manterem seus cadastros atualizados, 
solicitar serviços à concessionária, ministrar noções de economia e conceitos de segurança no uso de equipamentos elétricos no 
ambiente doméstico. A expectativa é de que tal programa leve a uma expressiva redução na quantidade de acidentes domésticos 
com energia elétrica em lares de consumidores indígenas, bem como estabelecer um canal de comunicação permanente.

Em 2011, foi realizado o Diagnóstico Socioeconômico, Ambiental e Cultural da População da Terra Indígena Apucaraninha, 
localizada no Município de Tamarana, no Paraná, e proposto o Programa Gerador de Projetos de Sustentabilidade Socioeconômica 
e Ambiental da Comunidade Indígena Apucaraninha. Estas ações são decorrentes do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado 
pela Copel Geração e Transmissão S.A. com a Comunidade Indígena Apucaraninha, o Ministério Público Federal e a Fundação 
Nacional do Índio, em 01/12/2006. O diagnóstico contou com a participação de equipes especializadas das Universidades Estaduais 
de Londrina e Maringá, e resultou na formatação do Programa que será responsável por implementar diversos projetos voltados a 
sustentabilidade da comunidade indígena, com início previsto para 2012. Tais ações serão subsidiadas com recursos do fundo 
indenizatório pago pela Copel quando do referido acordo.

(GRI EC4, EC8)
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4.5. Comunidade (GRI EU19)

Centros de Referência para Sustentabilidade - CERES (S01)

Preservação e Educação do Patrimônio Histórico e Cultural (S01 – EN26)

São núcleos de diálogo e de fomento a educação socioambiental que tem por finalidade dar sustentação às ações de 
sustentabilidade, cidadania empresarial e meio ambiente junto às comunidades do entorno dos empreendimentos e instalações da 
Companhia.

Visando apoiar e promover a implementação de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável dos municípios do entorno dos 
empreendimentos da Copel, estabelece  termos de cooperação técnica na busca de ações conjuntas objetivando a construção de 
ativos sociais e capacidades locais fortes, apoiando a estruturação de uma governança local articulada e voltada ao 
aperfeiçoamento constante de políticas públicas, com geração de renda, para o exercício pleno da cidadania e melhor qualidade de 
vida das comunidades abrangidas.

Os objetivos desses núcleos são:

Desenvolver ações que tratam os temas críticos de interesse para a mitigação e/ou minimização dos riscos e impactos negativos e 
potencialização dos impactos positivos dos negócios;

Mudança de posicionamento da COPEL junto a comunidade, passando de provedora para parceira

Aumentar a representatividade da COPEL nos municípios do entorno de seus empreendimentos;

Fortalecer o engajamento com as comunidades das áreas de influência e abrangência da Companhia;

Abrir um canal de diálogo com a população local dos municípios de entorno dos emprendimentos de geração da Companhia para 
atendimento das necessidades pertinentes à sua atuação;

Fomentar o desenvolvimento sustentável dos municípios, utilizando-se de ações direcionadas a capacitação, fomento a arranjos 
produtivos, projetos locais estruturantes e fortalecimento de parcerias institucionais;

Desenvolver ações de educação socioambiental e apoiar ações de comunicação para o atendimento às condicionantes das 
licenças de operação (LOs);

Incentivar a implementação e o desenvolvimento dos programas da COPEL, que possam ser aplicados na região.

Objetivando proporcionar à comunidade a leitura do mundo que os rodeia, levando-os a percepção e compreensão do universo 
sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserida a Copel disponibiliza a sociedade paranaense museus com 
acervos de energia e oriundos dos programas de aproveitamento científico de flora e fauna, de salvamento da memória cultural, de 
resgate arqueológico dos empreendimentos.

A memória da Copel toma forma no Museu da Energia localizado em Curitiba. Criado em outubro de 1984, o museu apresenta a 
trajetória da Copel, que se confunde com a expansão do fornecimento de energia elétrica no Paraná. Mais de 100 mil pessoas já 
entraram em contato com esta história por meio de documentos de época, fotografias históricas e objetos que fizeram parte da 
evolução tecnológica para produzir, transmitir e distribuir energia elétrica. Com o acompanhamento de um guia, os visitantes 
também aprendem sobre uso seguro e eficiente de energia, consumo consciente e as inter-relações entre energia e meio ambiente. 
O Museu Regional do Iguaçu, localizado na Usina Hidrelétrica Governador Ney Braga, o qual possui um acervo significativo 
relacionado a fauna, flora e homem do médio Iguaçu. As exposições são monitoradas por educadores ambientais, sendo possível 
conhecer aspectos da história do rio Iguaçu. No Museu também é realizado trabalho de educação socioambiental com as escolas da 
região e visitantes. Em 2011, recebeu 3.654 alunos e 11.450 visitantes espontâneos.

• 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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4.6. Governo e Sociedade

4.7. Clientes

O Programa Copel de Investimentos Sociais visa promover os direitos humanos, a cidadania e a responsabilidade socioambiental, 
através do repasse de recursos, de forma planejada e consciente às iniciativas que promovam a transformação social, em prol do 
desenvolvimento sustentável com retorno para a sociedade paranaense. Garantir, assim, investimentos que contribuam com os 
Objetivos do Desenvolvimento do Milênio - ODMs, princípios do Pacto Global e sejam coerentes com os objetivos estratégicos da 
Companhia é o foco da Copel.

A tabela a seguir resume o desempenho da Companhia, no período de 2008 a 2010, no que concerne a sua atuação junto ao governo e 
à sociedade (GRI EC4):

Com diversos canais de acesso listados no site da Companhia (www.copel.com) aos vários segmentos de sua carteira de clientes, a 
Copel agrega qualidade e agilidade na prestação de orientações e no atendimento às solicitações, sugestões e reclamações.

Para segmentos específicos, como clientes de alta tensão, a Companhia disponibiliza atendimento diferenciado com teleatendentes 
especializados (0800-643-7575). Grandes clientes industriais e comerciais têm como principal canal de acesso os analistas comerciais, 
que são capacitados para prestar atendimento comercial e técnico personalizado, e o Centro de Operação da Distribuição - COD, para 
emergências relacionadas a fornecimento de energia.

Os clientes têm representatividade através do Conselho de Consumidores, instituído em novembro de 1993, com as atribuições de 
examinar questões ligadas ao fornecimento de energia elétrica, tarifas, adequação dos serviços prestados ao consumidor final e 
apresentar sugestões para o aprimoramento das relações da Companhia com seus consumidores e com a comunidade em geral. O 
Conselho é composto por representantes das classes de clientes residencial, comercial, rural, poder público e industrial, além de 
representante da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon.

Os 409 postos de atendimento presenciais da Copel realizam por mês uma média de 215 mil atendimentos. Nesse locais, a Copel 
dispõem de uma estrutura de mais de 550 atendentes treinados sobre os procedimentos e normas legais que regem o setor de energia. 
Entre todos os consumidores que procuram o atendimento presencial, 90% são atendidos com um tempo de espera inferior a 10 
minutos.

O site da Companhia teve mais de 8,8 milhões de acessos no ano de 2011. O conteúdo virtual é bastante vasto, trazendo a história da 
Copel desde a sua fundação, passando pelas principais notícias do dia-a-dia da empresa, informações sobre eficiência energética e a 
segurança com a energia elétrica,  além de divulgações direcionadas aos acionistas, investidores e profissionais do mercado financeiro. 
O foco, porém, é oferecer facilidades aos clientes que buscam contato com a Companhia, tendo através da 'Agência Virtual' a 
disponibilidade de, sem nenhum custo ao consumidor, emitir a segunda via da fatura de energia, consultar o histórico de consumo e de 
pagamentos, consultar protocolos de solicitação, alterar a data de vencimento da fatura de energia, informar a leitura mensal do 
medidor, atualizar dados cadastrais como telefones e e-mail, solicitar desligamento da unidade  consumidora, consultar desligamentos 
técnicos programados para a região, consultar o endereço dos locais de atendimento presencial, consultar locais para pagamento da 
conta, fazer uma simulação dinâmica sobre os gastos de energia que se tem em uma residência ou de um determinado equipamento, 
além da possibilidade de ser atendido em tempo real via CHAT por um funcionário da empresa. O conteúdo do site da Copel também 
pode ser acessado por dispositivos móveis, como smartphones e tablets; além de contar com recursos de acessibilidade para o uso de 
deficientes visuais.

Atuação da Copel na área social 2011 20092010

Governo e Sociedade: aplicação de recursos da Copel em campanhas e programas (R$ mil)

Recursos publicitários destinados a campanhas institucionais 
para o desenvolvimento da cidadania

Recursos investidos nos programas que utilizam incentivos 
fiscais/total de recursos destinados a investimentos 

sociais 
14.800

4.9824.982 4.340

7.099

3.490

5.897
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Necessidade, satisfação e reclamação de clientes

Em 2011 foram realizadas várias pesquisas de opinião para levantar as necessidades e avaliar a satisfação dos clientes em relação aos 
serviços prestados pela Copel em distribuição de energia e telecomunicações. 

No âmbito da distribuição de energia foram realizadas as seguintes pesquisas: 

Pesquisa de Satisfação do Cliente Residencial Abradee;

Pesquisa Aneel de Satisfação do Consumidor;

Pesquisa de Satisfação das Prefeituras;

Pesquisa de Hábitos de Consumo e Uso e Posse de Equipamentos;

Pesquisa de Satisfação sobre a Acessibilidade da Copel para Pessoas com Deficiência. 

A Copel é a melhor empresa de distribuição de energia em atendimento ao cliente da América Latina, segundo a Comissão de 
Integração Energética Regional – CIER. O índice de aprovação dos clientes residenciais atingiu 94,4% de consumidores satisfeitos em 
2011. 

Com vistas de manter o elevado nível de satisfação de seus clientes e por determinação do órgão regulador do setor, a Aneel, a Copel 
ampliou ainda mais sua rede de atendimentos. Foram abertos 256 novos postos de atendimento somente no ano de 2011. Este 
acréscimo fez com que a Copel tenha presença física em todos os municípios de sua área de concessão. 

Os canais de atendimento eletrônicos foram diversificados, soma-se á agência virtual, o atendimento por meio de mensagens SMS. Este 
canal possibilita ao cliente registrar falta de energia de maneira rápida e eficaz, bastando a ele enviar um SMS para o número 28593. 
Assim que a mensagem é recebida o sistema automaticamente registra a solicitação, abre uma ordem de serviço e retorna por SMS o 
protocolo do atendimento. Durante o primeiro ano de funcionamento deste canal o volume de atendimento chegou a marca de 87 mil 
serviços registrados.

• 

• 

• 

• 

• 
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Total de ligações atendidas (call center)

Nº de atendimentos nos escritórios regionais

Reclamações em relação ao total de atendimentos (%)

Tempo médio de espera até o início de atendimento telefônico (seg.)

Tempo médio de atendimento (min.)

Satisfação do cliente 2011 20092010

Índices de satisfação obtidos pela Pesquisa IASC - Aneel 

ISC - Índice de Satisfação do Cliente (preço e qualidade)

ISQP Índice de Satisfação com a Qualidade Percebida

IAC – Índice de Aprovação dos Clientes

*

59,2

88,1

94,4

69,9

64,4

89,9

88,7

62,22

63,9

90,2

85,7

7.231.453

2.127.185

1,53

14’’

3’14’’

6.371.942

1.721,112

1,75

70’’

3’18”

6.386.651

2.571.199

2,12

31’’

3’33’’

Nº de encaminhamento de reclamações de consumidores 2011 20092010

À Empresa

Ao Procon

À Justiça 

190.252 142.822

1.028

1.302

141.764

358

1.588

Reclamações: principais motivos (%) 2011 20092010

Nº de encaminhamento de reclamações de consumidores à Ouvidoria 5.987 5.134 6.859

Principais motivos de reclamações perante a Ouvidoria: (em %) 2011 20092010

Procedimento irregular: inclui autorreligação, desvio de energia e 
medição adulterada

Atendimento ao cliente: inclui tempo de espera, retorno/resposta, 
respeito/cortesia

Valor da conta de luz: inclui leitura do consumo de energia, tarifa 
e débitos pendentes.

Ligação/religação: inclui cobrança de taxas, prazo, vistoria da entrada de 
serviço, postinho de luz.

Outros: de cunho administrativo e sobre cadastros

Interrupção do fornecimento: inclui desligamento não 
programado/programado/solicitado, duração e frequência

Fatura: inclui emissão de 2ª via, débito em conta corrente, pagamentos, 
entregas e contas vinculadas.

Rede/linha: sobre aumento de carga/reforço na rede, obras 
de extensão e prazos

Ressarcimento: inclui danos materiais, morais, físicos, lucros 
cessantes e prazos

Tensão: inclui nível e variação/oscilação

14,9

10,5

3,8

12,4

2,5

9,6

15,6

5,9

17,1

2,4

7,0

9,8

17,3

13,8

7,4

1,7

13,5

4,3

12,8

1,3

9,4

15,1

20,4

10,2

23,3

7,4

3,6

4,5

7,8

2,3

Principais motivos de reclamações perante a Ouvidoria: (em %) 2011 20092010

Iluminação pública: sobre lâmpadas/luminárias, cobrança e prazos

Meio ambiente: inclui poda/corte de árvores, obras/construção

Suspensão do fornecimento: inclui reclamações sobre deficiência
técnica, falta de pagamento e suspensão indevida

Programa social: sobre cadastro, universalização e prazos

Reclamações consideradas procedentes em relação aos casos finalizados

1,2

1,3

8,3

0,3

44,4

1,1

1,7

2,2

0,3

40,6

1,4

1,6

2,4

0,6

43,0

* Valores do IASC 2011 ainda não divulgados
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Qualidade técnica e continuidade dos serviços prestados: indicadores

Segurança e saúde do cliente e consumidor

Segurança e saúde dos empregados e comunidade (GRI LA8, LA9)

O quadro a seguir apresenta dados da qualidade técnica dos serviços prestados no período de 2009-2011 (GRI EU28):

No sentido de mitigação dos riscos à sociedade a Copel desenvolve práticas como seccionamento e aterramento de cercas rurais e 
aterramento de transformadores para evitar acidentes sob as linhas de distribuição rurais; o programa de prevenção de acidentes 
com energia com a população, denominado Kit Escola, pelo qual os empregados proferem palestras para alunos da 4ª série de 
todas as escolas estaduais, com distribuição de diversos materiais, como réguas, cadernos e borrachas, desde 1998; a campanha 
nacional de segurança com energia elétrica, promovida pela Abradee desde 2006, que visa ao contato direto com o consumidor, 
indo às ruas com material explicativo ilustrando os riscos potenciais e as formas de prevenção que podem ajudar a população a não 
utilizar a energia de forma errada, o que causa acidentes.

Em 2011, ocorreram 17 óbitos em consequência da má utilização da energia elétrica em toda área de concessão da Copel. Não 
existem, contudo, processos contra a Companhia alegando doença relacionada à energia elétrica. (GRI EU25)

A Segurança e Saúde do Trabalho na Copel é composta por Técnicos de Segurança do Trabalho, Engenheiros de Segurança, Médicos 
do Trabalho, Enfermeiros do Trabalho e  Auxiliares de Enfermagem do Trabalho. A Copel possui 49 Cipas distribuídas por todo 
Estado. A forma de atuação parte das exigências das Normas Regulamentadoras nº 4 e 5 do Ministério do Trabalho e Emprego e das 
especificidades da Empresa. Os profissionais de segurança e saúde estão lotados de forma regional, orientados por normas e 
procedimentos emanados pela Coordenação de Segurança do Trabalho e pelo Departamento de Saúde Ocupacional, na forma 
corporativa, elaborando Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 
- PCMSO, especificações técnicas de equipamentos de proteção individual, emitindo pareceres, coordenando campanhas e 
orientando as atividades dos profissionais de segurança e saúde do trabalho e das Cipas em todo âmbito da Empresa. Para 
contribuir ainda mais com a prevenção de acidentes com equipamentos de transportes, a Copel mantém Comissões de Análise de 
Acidentes - CAA, com o objetivo de levantar as responsabilidades, quando de acidentes, e premiar empregados por bom 
desempenho na condução e manutenção de veículos da Empresa. A CAA possui comissões regionais e uma comissão central. Cada 
comissão é formada por membros indicados pela Empresa e empregados eleitos. Tanto as comissões como os profissionais de 
segurança e saúde do trabalho seguem diretrizes corporativas estabelecidas por uma Política de Segurança e Saúde do Trabalho.

Qualidade técnica dos serviços prestados 2011 20092010

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC): 
(1) geral da Copel (valor apurado)

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC): 
geral da Copel (limite)

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC): 
(2) geral da Copel (valor apurado)

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC): 
geral da Copel (limite)

10,64

13,53

8,26

11,94

11,46

14,01

9,46

12,80

12,91

14,01

11,04

13,50

(1)   O DEC expressa o intervalo de tempo que, em média, cada consumidor do conjunto considerado ficou privado do fornecimento de 
energia elétrica, no período de observação, considerando-se as interrupções maiores que ou iguais a três minutos.
(2)   O FEC exprime o número de interrupções que, em média, cada consumidor do conjunto considerado sofreu no período de observação, 
considerando-se as interrupções maiores que ou iguais a três minutos.
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A análise e o controle de riscos relativos à segurança e saúde dos empregados estão integrados a todas as etapas das atividades da 
Copel, por meio de ações conjuntas das áreas de segurança do trabalho, saúde ocupacional, serviço social, treinamento e meio 
ambiente, com envolvimento direto de gerentes e empregados, conforme estabelece a Política de Segurança do Trabalho. A força 
de trabalho participa da identificação dos fatores que influenciam a saúde e a segurança por meio um aplicativo informatizado Caça 
ao Risco, de Reuniões Setoriais de Segurança, de reuniões e ações de Cipas, de treinamentos, de Análise Preliminar de Risco, análise 
de casos ocorridos, de campanhas e de inspeções, nos quais são tratados problemas específicos. A comunicação sobre segurança e 
saúde aos empregados é feita por meio da intranet, no Portal de Segurança e Saúde do Trabalho, de acesso a todos, 
disponibilizando informações e interatividade.

A prevenção de acidentes com a comunidade é realizada com treinamentos em escolas, empresas e reuniões de comunidade, 
utilizando-se de material didático padronizado com instrutores formados, entrevistas em emissoras de rádio por todo o Estado do 
Paraná em convênio com a Secretária de Estado da Saúde, acordos diretos com as emissoras para a divulgação diária de 
informações sobre o uso seguro da eletricidade e mensagens mensais na fatura de energia elétrica encaminhada a todos os 
clientes. Ações de segurança e saúde para empregados contratados são disciplinadas em manual específico que integra o contrato 
de prestação de serviços. A Companhia realiza palestras de integração a cada novo contrato sobre os padrões de atividades de 
riscos, voltadas à segurança do trabalho, e acompanha o cumprimento de requisitos legais por meio de inspeções periódicas. O 
controle do treinamento mínimo obrigatório de trabalhos com eletricidade é realizado através de aplicativo próprio, que contém 
informações sobre os empregados das empreiteiras e dos contratos com elas firmados.
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4.8. Fornecedores

A Copel realiza contratações de materiais e serviços em conformidade com a Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações) e outros 
instrumentos legais pertinentes, não sendo possível que se estabeleçam critérios que visem à escolha regionalizada de 
fornecedores. A Lei prevê isonomia aos participantes do certame, ficando a administração responsável pelo estabelecimento das 
exigências técnicas e comerciais e pela publicidade do processo. Em 2011, aproximadamente 45,68 % do valor total dos contratos 
de materiais e serviços firmados pela Copel coube a fornecedores do Estado do Paraná, 54,08 % a fornecedores de outros estados 
da Federação e 0,24 % a fornecedores estrangeiros. (GRI EC6)

Nos processos de cadastramento de fornecedores e nas fases de habilitação dos participantes de licitações, é exigida declaração, 
assinada por sócio, proprietário ou diretor, devidamente identificado, de que a empresa cadastrada ou licitante não imputa 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 anos e qualquer trabalho a menor de 16 anos. Exige-se também, nessa 
declaração, que aquela informe se emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. Na habilitação de fornecedores, os 
quais são classificados pela especificidade do serviço e pelo seu porte, há avaliação de aspectos relacionados a questões de 
natureza jurídica, regularidade fiscal, econômico-financeira e técnica, recebendo as empresas habilitadas Certificado de Registro 
Cadastral, o qual é utilizado para habilitação em processos licitatórios da Companhia. (GRI HR6)

Em todos os contratos de materiais e serviços firmados pela Copel com seus fornecedores contempla-se cláusula relativa a 
questões de responsabilidade social e de direitos humanos, na qual as partes contratantes se comprometem a (GRI HR1, HR2):

Não permitir a prática ou a manutenção de discriminação limitativa ao acesso na relação de emprego, ou negativa com relação a 
sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, bem como implementar 
esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores.

Esses contratos também contemplam cláusulas específicas quanto à condição de trabalho infantil e escravo ou análogo, nas quais 
as partes contratantes se comprometem a (GRI HR7):

Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, bem como implementar esforços 
junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços a fim de que estes também se comprometam no mesmo sentido.

Da mesma forma, destaca-se a preocupação com o meio ambiente, em cláusula onde as partes se comprometem a:

Proteger e preservar o meio ambiente, bem como prevenir e erradicar práticas que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades 
em observância dos atos legais, normativos e administrativos relativos às áreas de meio ambiente e correlatas, emanados das 
esferas Federal, Estadual e Municipal, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento da Lei Federal nº 6.938/81 (Política 
Nacional do Meio Ambiente) e da Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), implementando ainda esforços nesse sentido junto 
aos seus respectivos fornecedores.

As condições contratuais de materiais e serviços também estabelecem que a Copel poderá, a qualquer tempo, fiscalizar o 
cumprimento das obrigações conferidas ao fornecedor contratado, sendo-lhe permitidas visitas a quaisquer estabelecimentos 
deste. Estes contratos firmados pela Copel com seus fornecedores são gerenciados por gestores de contrato disponíveis em todas 
as unidades na Companhia, responsáveis pelo contínuo e amplo acompanhamento, fiscalização e controle de seu objeto e das 
condições contratuais pactuadas entre as partes até seu encerramento, de acordo com as normas e manuais técnicos e 
administrativos próprios da Companhia.

Nas inspeções de avaliação industrial, existem itens de verificação específicos relativos a riscos ambientais, ocorrência de 
discriminação, de trabalho infantil ou de trabalho em condições de escravidão ou similar.

Em 2011 a Copel assinou o Pacto de Erradicação do Trabalho Escravo complementando a esta cláusula quanto ao cumprimento das 
obrigações expressas no compromisso pelo combate à escravidão, promovido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, por 
meio da Portaria nº 540, de 15.10.2004 e na busca da incorporação na gestão, por parte de seus fornecedores, dos Princípios do 
Pacto Global.
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Empregados (GRI HR5, EC7) – Público Interno

Desenvolvimento profissional (GRI EU14)

As relações trabalhistas são regidas pela CLT e os empregados são representados por dezenove sindicatos. Por ser uma empresa de 
economia mista, a contratação de empregados só pode ocorrer mediante realização de concurso público, predominantemente 
para cargos de base, com ampla possibilidade de participação de brasileiros natos ou naturalizados, independente de gênero, raça 
ou crença. A Copel destina vagas em seus concursos públicos para candidatos portadores de necessidades especiais e 
afrodescendentes. A Copel também tem estagiários, que não são computados no cálculo da força de trabalho, pois a lei que rege tal 
atividade, a define como um complemento da formação educacional.

Assim, além de seus empregados, compõem a força de trabalho terceiros vinculados a empresas que prestam serviços à Copel, nas 
seguintes atividades: Atendimento a clientes, Atendimento emergencial, Construção de obras de Linhas e Redes de Distribuição, 
Manutenção do sistema elétrico, Ligação, Suspensão e Religação, Leitura de Medidores em Baixa Tensão, Zeladoria, Vigilância, 
Manutenção Predial, entre outras. Não cabe à Copel a coordenação direta da realização de tais atividades, mas sim, a gestão dos 
contratos firmados com as empresas prestadoras de serviço. Todos os contatos que são necessários (repasse de orientações, 
correções de eventuais problemas, entre outros) são feitos diretamente aos prepostos designados para atuar como representantes 
das empresas prestadoras de serviço, junto à Copel.  Atuando de tal maneira a empresa respeita a legislação relativa à contratação 
de empregados e busca evitar ações na justiça do trabalho, nas quais venham a ser requeridas a equiparação com a força de 
trabalho da Copel. 

A distribuição da força de trabalho se dá por nível de escolaridade e carreira. As necessidades e expectativas identificadas junto aos 
empregados são oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional, salário justo, condições adequadas de trabalho, 
reconhecimento pela gerência, segurança do trabalho, treinamentos e reconhecimento da empresa perante a sociedade.

A identificação das necessidades de capacitação e desenvolvimento são feitas com base na metodologia Diagnóstico de 
Necessidade de Desenvolvimento, realizada anualmente em todas as áreas.

Em 2011, foram realizadas 3.026 ações de treinamento e desenvolvimento (cursos e eventos), sendo 2.061 internos, 963 externos 
no país e 2 no exterior, totalizando 38.296 participações de empregados. A média anual foi de 68,1 horas/empregado.

No que se refere a treinamento e desenvolvimento no tema Sustentabilidade, em 2011 houve 1.743 participações de empregados 
de diversas áreas da Companhia, nas quais foram investidas R$ 300 mil. 

Também há cursos ofertados pela Copel para os contratados, tais como os exigidos pela NR-10, medição comercial, operação de 
redes e subestações e outros estabelecidos em contrato. O controle desses treinamentos é realizado pelo sistema Cadastro de 
Empregados de Empreiteiras. 

Todos os profissionais que atuam na área de segurança empresarial da Companhia são submetidos a treinamentos que envolvem 
aspectos relativos aos direitos humanos. (GRI HR8)

Os trabalhadores terceirizados participam de programa de integração, onde são abordados os temas  saúde e segurança no 
trabalho. (GRI EU18)



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2011  | DIMENSÃO SOCIAL E SETORIAL 82

DIMENSÃO SOCIAL E SETORIALDIMENSÃO SOCIAL E SETORIALRELATÓRIO ANUAL DERELATÓRIO ANUAL DE
GESTÃO E SUSTENTABILIDADEGESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2011

Política salarial

As práticas de remuneração, reconhecimento e incentivo estão baseadas no modelo de remuneração estruturado pela 
Companhia, apoiando-se em dois pilares: remuneração fixa (comparação de mercado e mérito) e variável (Participação dos 
Empregados nos Lucros e/ou Resultados - PLR). A PLR dos empregados da Copel ocorre de acordo com a Lei Federal n° 10.101/2000, 
o Decreto Estadual n° 1978/2007 e a Lei Estadual n°16560/2010. 

A Estrutura de Carreira e Remuneração da Copel, concebido de maneira a refletir a realidade ocupacional da Companhia, serve 
como referência para a remuneração fixa e busca a comparação dos salários pagos pela Copel com valores de mercado e aplicação 
da política salarial. A proporção entre o menor salário praticado pela Companhia em dezembro de 2011 (R$ 1.180,19) e o salário 
mínimo nacional vigente naquela data (R$ 545,00) era de 2,17 vezes, não havendo diferença no mesmo período relativamente à 
proporção de salário-base entre homens e mulheres.

O alcance de metas de alto desempenho e a cultura da excelência são estimulados pelo modelo de remuneração composto de 
partes fixa e variável. A remuneração fixa é estabelecida de acordo com o enquadramento do empregado na Estrutura de Carreira e 
Remuneração. Modernizado em 2011, com a adoção dos conceitos de carreiras (profissional de nível médio, profissional técnica de 
nível médio e profissional de nível superior), cargos e funções, considerando as demandas dos processos principais e de apoio e 
alinhada aos processos do Modelo de Gestão de Pessoas, a Estrutura de Carreira e Remuneração orienta a progressão funcional e 
salarial dos empregados, com base nas melhores práticas de mercado. A progressão das funções é feita com base em características 
que contemplam a multifuncionalidade, complexidade, flexibilidade, iniciativa e criatividade nas carreiras. Essa progressão é uma 
forma de reconhecimento ao desempenho do empregado, além de aumentar o potencial de aumento salarial. 

A Estrutura de Carreira e Remuneração fornece aos gerentes informações sobre os cargos e funções para o melhor aproveitamento 
da capacidade dos empregados na realização de suas atividades, incentivando o alcance de metas de alto desempenho e a cultura 
da excelência, além de permitir aos empregados uma visão clara de sua posição e perspectivas de carreira. Também em 2011, 
foram revisadas as faixas salariais e em 2012 está em revisão a estrutura das carreiras, com reavaliação e reclassificação dos níveis 
de algumas funções administrativas e operacionais, assegurando uma posição adequada destas funções em relação à 
complexidade e demais requisitos das atividades. (GRI LA11)

Desde 2003, anualmente, percentuais que variam de 1 a 3,8% da folha de salários nominais são distribuídos aos empregados com 
alto desempenho ou para correção dos salários em relação aos salários de mercado. Com base no desempenho do empregado, os 
gerentes definem promoções salariais individuais. A comparação dos salários em relação ao mercado é obtida por meio de 
pesquisa realizada anualmente junto às empresas do setor elétrico, e mercado geral adquiridas junto a consultorias especializadas. 
A amostra é composta de organizações estaduais e nacionais de mesmo porte. (GRI EC5)

Visando valorizar o reconhecimento do desempenho e assegurar transparência e isonomia na promoção de empregados aos 
estágios profissionais seniores e consultores, anualmente é executado processo formal de avaliação de profissionais de nível 
superior com os requisitos necessários. Os empregados apresentam um currículo padronizado, com dados da sua formação, 
treinamentos realizados, resultados obtidos, trabalhos desenvolvidos na empresa, entre outros.

 A componente de remuneração variável ocorre a partir de duas práticas: abono salarial concedido na data-base do Acordo Coletivo 
de Trabalho - ACT, em outubro de cada ano, e por meio de ACT específico, a distribuição da Participação nos Lucros e Resultados - 
PLR, em maio de cada ano. 

Os indicadores e metas de resultados a ser considerados para a distribuição da PLR são negociados, desde 1996, entre a empresa e 
uma comissão de empregados instituída especificamente para este fim, composta por seis empregados eleitos e oito 
representantes de entidades sindicais. Atualmente, o montante a ser distribuído a título de PLR considera os resultados de treze 
indicadores associados aos objetivos financeiros, operacionais, de segurança do trabalho e de satisfação dos clientes do mapa 
estratégico. A partir de 2012 o montante final da PLR passou a ser distribuído igualitariamente para todos os empregados da 
Companhia, em cumprimento a Lei Estadual nº 16650/2010 de 09 de agosto de 2010. 

Outras formas de reconhecimento que promovem a motivação dos empregados são: homenagem prestada aos empregados que 
completam 10, 15, 20, 25 e 30 anos de empresa, durante evento comemorativo (usualmente almoço ou jantar); premiação por 
segurança no trânsito concedida aos empregados que utilizam veículos da Copel quando alcançam 10 mil, 50 mil, 100 mil e 150 mil 
quilômetros sem envolvimento em acidentes, ultrapassagem do limites de velocidade ou multas; viagem de lazer com familiares 
para os empregados que atingem 200 mil quilômetros sem acidentes; cartas de elogio por atos relevantes; reconhecimento junto 
ao público interno com matérias no Copel Online e Revista Copel Informações por fatos ou atos relevantes; créditos para cursos ou 
eventos para os trabalhos vencedores do Copel Inovações; e participações em eventos nacionais e internacionais como resultado 
de trabalhos de P&D+i.

(GRI LA5)
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Benefícios

Liberdade de associação e negociação coletiva (GRI LA4)

Entre os benefícios concedidos diretamente pela Companhia a todos os empregados, além dos previstos na legislação, destacam-se: 
auxílio educação e língua estrangeira, adiantamento de férias, auxílio alimentação e refeição, auxílio creche, auxílio a pessoas com 
deficiência e auxílio doença complementar, além de outros possibilitados pelo convênio firmado entre a Copel e o Instituto Nacional 
de Seguridade Social – INSS.

O programa de auxílio educação visa contribuir para o crescimento e o desenvolvimento do empregado estimulando o auto 
desenvolvimento como forma de melhoria do desempenho da Copel. O empregado é subsidiado com 60% do valor da mensalidade do 
curso, que pode ser técnico de nível médio, graduação e pós graduação. Nesse programa o empregado tem a liberdade de escolha, 
podendo fazer opção em qualquer área de formação de seu interesse, independentemente das necessidades imediatas da empresa.

O incentivo de treinamento em língua estrangeira prevê o reembolso de parte do valor da mensalidade do curso.

O adiantamento de férias consiste na opção do empregado em receber o valor da sua remuneração no mês que antecede as férias, 
somado à sua remuneração normal do mês, o qual será devolvido em até 10 parcelas fixas sem acréscimo algum. Além disso, para que 
o empregado possa usufruir do período de férias com tranquilidade, a Copel ainda concede o pagamento adicional de mais 1/3 da 
remuneração, além dos valores obrigatórios definidos na legislação.

O auxílio alimentação e refeição fornecido pela Copel em razão da inscrição da mesma no Programa de Alimentação do Trabalhador – 
PAT do Governo Federal auxilia o empregado nas despesas com alimentação e refeição. A COPEL mantém  esse benefício ao 
empregado durante o período de férias e ainda concede, em dezembro, crédito extra, consubstanciada na 13ª parcela igual as demais. 

Os benefícios de auxílio creche, auxílio pessoas com deficiência e o auxílio doença complementar colaboram na melhoria da qualidade 
de vida do empregado e de seus dependentes.

Por meio da Fundação Copel de Previdência e Assistência Social, da qual a Copel é mantenedora, há concessão de plano de previdência 
privada, adicional ao valor da previdência oficial, cuja finalidade é propiciar segurança e proteção aos participantes, garantindo-lhes 
complementação de renda na aposentadoria, doença ou invalidez e amplo plano de assistência médico-hospitalar e odontológica, 
entre os melhores oferecidos pelo mercado, promovendo e protegendo a saúde de seus participantes e beneficiários. (GRI EC3)

A Fundação Copel administra um plano privado de assistência à saúde, denominado Prosaúde, cujo modelo é o de autogestão. O 
funcionamento do plano tem a autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar sob nº 35515-1. O Prosaúde representa um 
instrumento de caráter médico-social que possibilita recursos destinados a dar cobertura às despesas de saúde aos seus participantes 
e dependentes, com recursos e serviços credenciados ou de livre-escolha (por meio de reembolso).

O plano de saúde operado pela Fundação tem uma das melhores avaliações no Índice de Desempenho de Saúde Suplementar da 
Agência Nacional de Saúde. É reconhecido por proporcionar aos participantes os mais recentes avanços na assistência médico-
hospitalar e assistência odontológica, oferecendo uma ampla cobertura de procedimentos.

Outro benefício do Prosaúde é a assistência farmacêutica. Seu objetivo é conceder benefícios de natureza farmacêutica a todos os 
seus participantes e dependentes relacionados inscritos no Módulo Médico-Hospitalar, Odontológico e neste plano, possibilitando 
reembolso com gastos de medicamentos, de acordo com as coberturas previstas no plano.

A Fundação Copel disponibiliza, ainda, uma carteira de empréstimos a seus participantes, obedecendo as disposições legais que 
regem as aplicações das reservas do seu fundo previdenciário.

A totalidade dos empregados da Copel é representada nas relações de trabalho com a Companhia por meio de sindicatos 
independentes, os quais, em conformidade com a legislação brasileira, podem organizar-se por categoria e base territorial 
(município).

A Copel mantém estreito relacionamento com todas as 19 entidades representativas dos empregados: sindicatos de categorias de 
base (eletricitários) e categorias profissionais e/ou diferenciadas. A direção sindical tem livre acesso às gerências locais e a todas as 
instalações da Companhia, a fim de levar aos empregados as comunicações de seu interesse, além de dispor de canal formal direto 
com a área de recursos humanos.

A participação dos empregados nas negociações tem papel de fundamental importância e vai desde a presença em assembleias 
sindicais, para elaboração da pauta de reivindicações, até a deliberação da categoria pela aceitação ou rejeição das propostas da 
Companhia. A Copel também incentiva a participação dos empregados em conselhos, órgãos de classe e associações profissionais, 
entre outras entidades. 

Adicionalmente, a Companhia envida esforços no sentido de levar ao conhecimento prévio dos empregados as mudanças 
significativas em sua operação, sempre com a maior antecedência possível, e com a participação das entidades sindicais, quando 
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Saúde e segurança no trabalho (GRI EU16)

A Copel, considerando o contexto do serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho e o acompanhamento 
e controle de saúde ocupacional, conta com médicos do trabalho, distribuídos nas principais regiões da Companhia, equipe de 
enfermagem e apoio administrativo. Estes profissionais realizam não apenas os exames médicos legais e obrigatórios, mas uma série 
de programas de prevenção em saúde.

Também mantém controle estatístico dos índices e causas de afastamento do trabalho motivados por doenças, além do 
acompanhamento dos processos junto à Previdência Social quando é necessário afastamento prolongado através de convênio 
específico com aquele Instituto.

Sempre que a capacidade laborativa mostra-se comprometida, por qualquer fator, ainda realiza o estudo e readequação necessária 
para que o exercício profissional seja o mais seguro e adequado possível, conjuntamente com equipe multidisciplinar.

A Copel também assessora as Cipas em diversas áreas com palestras sobre temas de saúde, incluindo cursos sobre primeiros socorros, 
difundindo informações ao corpo funcional e promovendo a qualidade de vida.

O Programa Copel de Qualidade de Vida, implantado em 1998, tem o objetivo de despertar o interesse dos empregados na busca 
constante da melhoria da qualidade de vida e consolidar as ações desenvolvidas anualmente na Copel. Para tanto, são desenvolvidos 
vários programas, sendo os principais: Programa Promoção de Saúde, que é composto pela Gestão Pessoal de Saúde; exames médicos 
periódicos; benefícios assistenciais e previdenciários; programa de dependências químicas; programa de absenteísmo-doença; 
Campanha Dê Preferência à Vida; Programa Valorizando a Vida; Programa Caça ao Risco e Minuto da Segurança. Além disso, são 
oferecidas ações complementares, como o Programa de Alimentação Saudável (alimentação oferecida dentro da Companhia), 
Semana da Saúde, campanhas de vacinação e informativos de saúde no Copel Online.

Para melhoria das relações sociais no trabalho são desenvolvidos programas de atendimento e integração social, Programa de 
Responsabilidade Social EletriCidadania e divulgação e entendimento do Código de Conduta. São promovidos programas 
comemorativos no aniversário da Copel, homenagem aos aniversariantes de Copel (aniversário de admissão na Companhia) e envio 
de mensagens em datas comemorativas (aniversário de admissão, aniversário de nascimento, dia da profissão, entre outros).

Para melhoria no estilo de vida pessoal e familiar, são oferecidas as seguintes ações educativas: Programa de Preparação para a 
Aposentadoria; Programa Gestão Financeira; Programa Energia e Saúde (atividades de ginástica laboral, condicionamento físico e 
atividade antiestresse); Jogos Internos Copel; Jogos do Sesi; e Programa Auxílio Educação.

Relativamente aos comitês formais de segurança e saúde, a Copel mantém o seguinte quadro de representantes, o que, de um 
universo de 9.400 empregados, totaliza 7,7%: (GRI LA6)

65 Técnicos de Segurança do Trabalho;

05 Engenheiros de Segurança do Trabalho;

05 Médicos do Trabalho;

01 Médico;

03 Enfermeiros do Trabalho;

03 Enfermeiros;

01 Auxiliar de Enfermagem; 

03 Auxiliares de Enfermagem do Trabalho;

01 Técnico de Enfermagem do Trabalho;

06 Técnicos de Enfermagem;

630 Membros de Cipa.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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4.9. Indicadores de empregabilidade

A tabela a seguir apresenta dados relativos a empregabilidade dos empregados e administradores da Copel no período de 2009 a 2011 
(GRI LA1, LA7, LA8, EU14, EU15)

Remuneração (acumulado no ano em R$ mil)

Indicadores de empregabilidade 2011 20092010

Empregados até 30 anos de idade (%)

Empregados com idade entre 30 e 44 anos (%)

Empregados com idade superior a 45 anos (%)

Nº de mulheres em relação ao total de empregados (%)

Mulheres em cargos gerenciais em relação ao total de cargos gerenciais (%)

Empregados negros (pretos e pardos) em relação ao total de empregados (%)

Empregados negros (pretos e pardos) em cargos gerenciais em relação ao 

total de cargos gerenciais (%)

Estagiários em relação ao total de empregados (%)

Empregados do programa de contratação de aprendizes (*) (%)

Empregados portadores de deficiência

22,33

39,68

37,99

20,5

18,91

11,32

22,49

40,00

37,52

20,5

17,36

10,85

21,37

39,60

39,03

19,18

15,14

10,16

5,28

3,36

0,81

92

4,52

9,36

0,83

89

3,98

8,79

0,93

81

Remuneração dos administradores

Remuneração dos empregados

Folha de pagamento bruta

Encargos sociais compulsórios

Benefícios

Educação

Alimentação

Saúde

Fundação

Indenizações trabalhistas

Outros (auxílio doença complementar, seguros, auxilio maternidade 

prorrogado, auxílio invalidez e morte acidental)

9.652

715.967

982.653

223.091

321.194

3.398

93.273

107.132

51.119

64.442

511

8.900

560.267

811.514

188.000

237.664

2,818

81.852

79.411

52.271

19.737

918

8.496

528.962

810.051

173.089

245.605

2,580

67.955

62.854

54.139

56.852

740

(*)A Copel está inserida no âmbito do Decreto Estadual 3492/2004, que trata do Programa de Inserção do Adolescente no mercado de trabalho. 
Os menores são contratados por um ano, podendo ser a contratação prorrogada por igual período, estando sua jornada de trabalho
 limitada em quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Participação nos resultados (acumulado no ano) 2011 20092010

Investimento total em programa de participação nos resultados da Copel (R$ mil)

Valores distribuídos em relação à folha de pagamento bruta (%)

Ações da Copel em poder dos empregados (%)

Divisão da maior remuneração pela menor remuneração em espécie paga 
pela Copel (inclui participação nos resultados e bônus)

Divisão da menor remuneração da Copel pelo salário mínimo vigente
(inclui participação nos resultados e programa de bônus)

49.068 66.068 64.994

4,89 8,15 8,02

0,010,01 0,01

27,026 27,0

1,82,2 1,9
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Por categorias (salário médio no ano corrente) (R$ mil)

Perfil da remuneração [% de empregados em cada faixa 
salarial (R$ mil): dados de dezembro/2011]

2011 20092010

Até 2.000,00

De 2.001 a 4.000

De 4.001 a 6.000

Acima de 6.000

34,11

40,69

15,57

9,62

42,76

38,72

10,76

7,77

38,41

39,98

13,28

8,33

Cargos gerenciais

Cargos administrativos

Cargos de produção

8.509

2.100

3.380

7.608

1.805

2.668

8.634

2.893

2.670
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Indicadores de empregabilidade 2011 20092010

Mulheres não gerentes

Mulheres gerentes

Homens não gerentes

Homens gerentes

7.428

3.902

6.060,34

2.459,80

2.968 2.316,772.560,67

6.734,06

2.804,88

Salário Médio de empregados/as gerentes e não gerentes (Salário nominal médio em R$: dados de dezembro/2011)

8.761 8.023,509.036,68

Saúde e segurança no trabalho (acumulado no ano) 2011 20092010

Nº total de acidentes de trabalho com empregados 

Nº total de acidentes de trabalho com terceirizados/contratados 

Média de acidentes de trabalho por empregado/ano 

Acidentes com afastamento temporário de empregados e/ou de prestadores 
de serviço (%) 

Acidentes que resultaram em mutilação ou outros danos à integridade física 
de empregados e/ou de prestadores de serviço, com afastamento permanente 
do cargo, incluindo LER (%) 

Acidentes que resultaram em morte de empregados e/ou 
prestadores de serviço (%) 

Índice de Taxa de Frequência - TF total da Copel no período, para empregados

Absenteísmo (%)

Investimentos em programas específicos para portadores de HIV (R$ mil)

Investimentos em programas de prevenção e tratamento de dependência 
(drogas e álcool)  (R$ mil) 

170 158145

136 167  94

0,018 0,0180,018

69,4 68,365,7

0 0,00,0

1,76 0,00,0

5,09 5,574,38

3,06 2,913,03
(*)NA (*)NA (*)NA 

26 1050

Escolaridade e desenvolvimento profissional (dados de dezembro/2011): 
% em relação ao total de empregados 2011 20092010

3,38

54,77

41,85

13,88

0

13,85

68,34

Ensino fundamental

Ensino médio

Ensino superior

Pós-graduação: especialização/mestrado/doutorado

Analfabetos na força de trabalho

Valor investido em desenvolvimento profissional e educação

Quantidade de horas de desenvolvimento profissional por empregado/ano

3,90

54,60

27,59

14,05

0

11,04

69,0

4,84

54,43

40,73

13,28

0

8,92

67,4

Reclamações Trabalhistas 2011 20092010

450

382.497

108.615

2.625

450

(1)Total no período  
(2)Montante reivindicado em processos judiciais (R$ mil) 

(3)Valor provisionado no passivo (R$ mil) 
(4)Nº de processos existentes 

(5)Nº de empregados vinculados nos processos 

598

254.275

95.343

2.319

598

432

120.022

85.348

2.199

432

Comportamento frente a demissões (acumulado no ano) 2011 20092010

9.400

1.036

Nº de empregados ao final do período

Nº de admissões durante o período

9.041

1.153

8.682

824

Trabalhadores terceirizados (valores acumulados de dezembro/2011) 
(*)

2011 20092010

Nº de trabalhadores terceirizados/contratados 5.212 5.044 5.089
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Tempo médio de atuação dos empregados desligados da empresa

2011 2010 2009
FemMascFem FemMasc Masc

até 5 anos

5 a 10 anos

10 a 20 anos

76

16

4

185

47

9

Demitidos por tempo de casa

204

32

18

58

11

5

75

7

2

247

42

27

2011 2010 2009
FemMascFem FemMasc Masc

acima de 20 anos

Total

27

123

Indicadores de empregabilidade

128

369

58

132

67

151

353

669

272

526

No tocante à remuneração dos administradores da Companhia, informamos que, para cada membro em exercício do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal, é paga remuneração mensal equivalente a 15% daquela que, em média, é atribuída a cada Diretor, 
incluindo a 13ª remuneração, observados os termos do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual nº 6.343/1985.

(1)  Processos recebidos na Copel de empregados ativos e inativos e cadastrados no CPJ (em andamento são 528)
(2) Valores estimados corrigidos dos processos de ex-empregados (relat. do passivo)
(3) Provisão (valores prováveis)
(4) Número de processos com exclusão daqueles em vias de encerramento ou suspensos por acordo judicial, bem como dos demais classificados como ativo contábil
(5) Considera-se um por processo excluídos os de sindicatos
(*) A Copel, em face de contratar trabalhadores terceirizados através de empresas prestadoras de serviços, não possui registro de dados relativos a perfil de 
remuneração, nível de escolaridade e Índice de Taxa de Gravidade - TG de seus empregados terceirizados/contratados

Rotatividade

Demitidos Admitidos Rotatividade
Faixa Etária Fem Masc Fem Masc Fem Masc

2009 2010 20112009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

até 29 anos

30 a 49 anos

50 anos e 
acima

até 29 anos

50 anos e 
acima

Total
48

29

48

29

55

132

57

39

55

151

62

39

24

125

186

80

260

526

212

109

348

669

163

76

129

277

132

121

5

258

180

106

3

289

190

86

1

277

330

209

12

551

525

320

19

864

464

221

14

699

2,75

4,17

0,09

1,95

3,16

2,72

0,05

1,91

3,06

2,91

0,11

1,90

1,77

1,61

0,05

1,05

2,48

2,94

0,05

1,29

2,85

2,91

0,11

1,90

Empregados com direito a aposentadoria nos próximos 5 a 10 anos
(considerando que homens se aposentam com 65 anos e mulheres com 60 anos)

2011 2010 2009
FemMascFem FemMasc Masc

Operacional

Administrativo

Técnico

Profissional com nível superior

Gerente

TOTAL

0

167

7

29

37

240

8

122

44

70

43

287

102

58

37

39

41

277

17

173

5

30

27

252

18

172

5

32

22

249

72

65

36

80

35

288

Percentual por total de funcionários 2,55 3,05 2,83 3,11 2,91 3,36

Indicadores de empregabilidade 2011 20092010

Nº de beneficiados pelo programa de previdência complementar 

Nº de beneficiados pelo programa de preparação para a aposentadoria 268

6.633

279

8.852

310

9.569
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5.1. Controle de impactos ambientais (GRI 1.2, EN26)

5.1.1. Sistema de Gestão Integrado

5.1.2. Gestão Socioambiental de novos empreendimentos

Programa de limpeza da bacia de acumulação

A Copel busca o alinhamento de esforços para garantir o atendimento aos resultados econômico, social e ambiental de forma 

balanceada para as partes interessadas, bem como o desenvolvimento sustentável.

Todos os projetos, programas e ações desenvolvidos pela Companhia são orientados pela Política de Sustentabilidade e Cidadania 

Empresarial, disponível em www.copel.com

Visando à melhoria continua de seu desempenho socioambiental, em setembro de 2009, iniciaram-se os trabalhos referentes à 

implantação do Sistema de Gestão Integrado - SGI nas usinas operadas pela Copel. Com o SGI, a Copel busca obter as 

certificações ISO 14.001 e OSHAS 18.001 e sua integração com a já obtida certificação ISO 9.001:2008.

Em 2011, as atividades se concentraram na execução de Auditorias Internas nas usinas para identificação de oportunidades de 

melhoria, bem como na execução de planos de ação. A Companhia prevê a execução de auditorias internas em todos os 

empreendimentos sob controle do SGI ao longo de ciclos de 3 anos.  

Implantação do Projeto Básico Ambiental - PBA da UHE Mauá

O PBA da UHE Mauá é composto por 21 programas ambientais e 13 subprogramas, cujo desenvolvimento permitirá prevenir, mitigar e 

compensar os impactos negativos decorrentes de sua construção, bem como potencializar e otimizar os impactos positivos.

Em 2011, destacam-se as seguintes ações: 

Subprograma de desmatamento da bacia de acumulação: as atividades de supressão da vegetação da área do futuro reservatório da 

UHE Mauá foram iniciadas em janeiro de 2011 e foram divididas em quatro etapas: derrubada; traçamento (separação do material com 

aproveitamento comercial dos resíduos); remoção do material, com aproveitamento comercial para fora da área do reservatório; e 

finalização (enterro dos resíduos vegetais). 

.

• 

http://www.copel.com/
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Programa de conservação da flora e fauna

Subprograma de recuperação e formação da faixa de proteção ciliar: 

Subprograma de Resgate de Flora:

Subprograma de Resgate e Salvamento Científico da Fauna:

Subprograma de Monitoramento e Conservação da Fauna:

durante 2011, foi inaugurado no Horto das Caviúnas, onde 

foram beneficiados mais de 140 kg de sementes, sendo semeadas cerca de 87 espécies, das quais foram produzidas 25.862 mudas 

de 50 espécies. 

 compreende a coleta de sementes, epífitas e propágulos vegetais encontrados na região do 

reservatório durante a supressão vegetal e o futuro enchimento. Em 2011, foram resgatados 152.706 indivíduos pertencentes a 264 

espécies. O resgate de sementes totalizou 594,5 kg, de 36 famílias. Em relação ao material coletado para compor coleções 

científicas, foram resgatados, até o momento, 172 toras de 17 famílias e indivíduos representantes de 37 espécies para a Xiloteca, 

de 46 famílias e 110 espécies para a Carpoteca e de 75 famílias e 264 espécies para o Herbário.

 compreende o resgate de animais silvestres na área do reservatório 

durante a supressão vegetal e o futuro enchimento.  Em 2011, foram registradas 3.336 capturas/coletas de animais nas áreas de 

supressão, canteiro de obras e vias de acesso, de 162 espécies confirmadas.

 Por meio deste programa, foram registradas espécies antes 

desconhecidas na região do empreendimento. As espécies registradas, cuja ocorrência já foi publicada em revistas e periódicos 

científicos são as seguintes: lagarto-da-pedra (Urostrophus vautieri); corredeira-do-mato (Echinanthera cyanopleura); perereca-

leiteira (Trachycephalus dibernardoi); e rã-das-matas (Ischnocnema henselii).

Programa de resgate do patrimônio arqueológico: foram resgatados 83 sítios arqueológicos, realizadas atividades e oficinas de 

Educação Patrimonial com a comunidade local e com as escolas e também atividades sistemáticas de integração sobre o Patrimônio 

Arqueológico com todos os empregados contratados para a obra.

Programa de Educação Patrimonial e Inclusão Social com Terras Indígenas da bacia Rio Tibagi. 

Em parceria, a Copel e a Eletrosul através do Consórcio Cruzeiro do Sul-CECS, o IPHAN, MPF e IAP elaboraram o Termo de 

Ajustamento de Conduta – TAC de Arqueologia visando preservar e difundir o patrimônio histórico, cultural e arqueológico da 

porção média do Tibagi.

Subprograma de Resgate de Abelhas Nativas: esforço pioneiro no Brasil de proteção a espécies de abelhas nativas 

ameaçadas de extinção e de interesse comercial. Consiste no resgate de colmeias na região do reservatório durante a 

supressão vegetal e o futuro enchimento. Ao longo de 2011, foram resgatados 1041 ninhos de 15 espécies.
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• 

• 

• 

 

 

Implantação do Projeto Básico Ambiental - PBA da UHE Colíder

O objetivo deste PBA é dar continuidade ao processo de licenciamento ambiental, atendendo às orientações da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso - Sema - MT expressas na Licença Prévia e, principalmente, consolidar os programas 

ambientais propostos no Estudo de Impacto Ambiental - EIA, como forma de garantir que a implementação do empreendimento 

resulte em ganhos socioambientais capazes de compensar e mitigar os impactos negativos causados ao ambiente social e natural na 

região afetada pela obra. 

Este PBA possui 32 programas, contemplando os meios físico, biótico e socioeconômico. Em 2011, foi iniciada a execução de 14 

programas ambientais. Os demais programas estão em processo de planejamento, contratação ou em tratativa com instituições 

locais.

Implantação do PBA PCH Cavernoso II 

A obra da PCH Cavernoso II foi iniciada em abril de 2011. Para atender às condicionantes definidas pelo órgão ambiental para o 

licenciamento do empreendimento, foi elaborado PBA, constituído em 16 programas socioambientais, que estão sendo 

implantados conforme cronograma. 

Durante as atividades de supressão vegetal foi realizado o resgate de fauna e flora. No resgate de flora, os espécimes coletados 

foram devidamente acondicionados em uma estufa do horto florestal da UHE Segredo, sendo que parte deste material retornará à 

área da PCH Cavernoso II para a recomposição da APP do futuro reservatório.

Os programas de apoio a população migrante e saúde pública estão sendo realizados mediante convênio com a prefeitura municipal 

de Virmond.

Todas as intervenções no terreno foram acompanhadas de prospecção arqueológica e resgate quando necessário.

Durante a construção do empreendimento está sendo realizado mensalmente, desde junho de 2011, vistorias ambientais para 

avaliação de aspectos como mitigação da indução de processos erosivos, carreamento de sedimentos, contaminações e 

gerenciamento de resíduos sólidos.

Com base nos resultados do monitoramento de qualidade da água destaca-se que: o resultado do IQA indicou águas de boa 

qualidade no rio Cavernoso, na região da futura PCH Cavernoso II.

Durante o levantamento florístico de macrófitas aquáticas, foram encontradas 12 espécies, pertencentes a 9 famílias diferentes, 

pertencentes ao grupo das angiospermas. Não foram encontradas espécies submersas livres ou fixas.

Linha de Transmissão - LT Araraquara II — Taubaté

O projeto de implantação da LT Araraquara II — Taubaté, com tensão de 500 kV, destina-se ao aumento da disponibilidade de 

energia na região Sudeste do Brasil. Esta linha de transmissão vai atravessar 28 municípios paulistas para interligar a Subestação 

Araraquara II, situada no município de Araraquara (SP), onde chegará a energia produzida no Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, 

no Estado de Rondônia, à Subestação Taubaté, em Taubaté – SP. Este empreendimento é considerado uma das obras prioritárias do 

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, do Governo Federal.

Principais ações realizadas em 2011:

Elaboração do EIA/RIMA e solicitação da Licença Prévia;

Vistorias em campo para analisar o traçado escolhido;

Audiências públicas sobre o EIA/RIMA da LT em cinco cidades: Campinas, São José dos Campos, São Carlos, Bragança Paulista e 

Limeira;

Acompanhamento da vistoria realizada pelo corpo técnico da CETESB para avaliação do traçado; e

Contratação de Estudos de Impacto de Vizinhança - EIVs, que serão elaborados para atender ao pré-requisito para emissão da 

carta de não óbice ao empreendimento. 

•

•

• 

• 

• 
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• Linha de Transmissão - LT Cascavel Oeste — Foz do Iguaçu 

O PBA da LT Cascavel Oeste — Foz do Iguaçu é composto por oito programas ambientais, cuja implantação visa à prevenção, 

mitigação e compensação dos impactos socioambientais negativos provocados pela construção da linha de transmissão, bem como 

a potencialização e otimização dos impactos benéficos. 

Durante 2011, foram implantados os seis programas socioambientais previstos no PBA. A Licença de Operação - LO foi obtida em 

novembro de 2011 e possui validade de seis anos. 

Devido à interferência no Parque Nacional do Iguaçu, foram firmados com o IAP e com o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - ICMBio Termos de Compromisso de Compensação Ambiental para mitigação dos impactos ambientais provocados 

pela implementação deste empreendimento. 

Em 2011, a Copel recebeu 3 autuações ambientais, totalizando o valor de R$ 35.695,00. Para sanções não-monetárias, a Companhia 

pactuou Termo de Compromisso junto ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP, para compensação de interferências ambientais 

provocadas pela realização de reforma em agência localizada na Ilha do Mel – PR. 

5.1.3. Multas significativas e número total de sanções não-monetárias resultantes da não conformidade 

com leis e regulamentos ambientais. (GRI EN28)
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5.2. Gestão socioambiental de reservatórios 

5.2.1. Controle da qualidade da água dos reservatórios 

Consiste na implantação de um processo de gestão dos reservatórios da Companhia, de forma a analisar os riscos e apresentar 

alternativas para a tomada de decisões. Também tem por objetivo o desenvolvimento de projetos e ações por meio de gestão 

ambiental por microbacias hidrográficas, visando melhorar a qualidade e disponibilidade de água nos reservatórios das UHEs da 

Copel, bem como prover seu uso múltiplo.

Durante o ano de 2011, foram realizadas as seguintes ações:

Detalhamento e estruturação do processo de gestão dos reservatórios; 

Formalização da Comissão Local da Unidade de Produção Curitiba - UPCTA; 

Inicio da implantação do processo no reservatório da UHE GPS, coordenada pela UPCTA; 

Realizado levantamento de ocorrências nos setores 01 e 02 do reservatório da UHE GPS;

Elaborado o edital de contratação de serviço para levantamento de ocorrências no reservatório da UHE GPS;

Início do desenvolvimento do Sistema de Informações Georreferenciadas Socioambiental para Gestão de Reservatórios - SIG-

SAM-GR, aplicativo georreferenciado para apoio à gestão dos reservatórios; e Implantação de dicionários de dados em 

equipamento GPS para informatização dos trabalhos de inspeção.

Com o objetivo de compreender os fenômenos relacionados à dinâmica do reservatório e embasar as ações necessárias para 

preservar a qualidade da água e assegurar seus usos múltiplos, além do cumprimento aos requisitos legais, a Copel realiza o 

monitoramento trimestral da água em seus reservatórios por meio da coleta e análise da água a montante, a jusante e no 

reservatório das usinas hidrelétricas, além de medir o perfil de oxigênio dissolvido e temperatura. As amostras coletadas são 

encaminhadas para laboratórios certificados para realização de análises físico-químicas, microbiológicas e de fitoplâncton. Os 

dados obtidos são utilizados na elaboração de relatórios sobre a qualidade da água nos reservatórios, os quais são encaminhados 

anualmente ao órgão ambiental.

Alguns reservatórios, por suas condições diferenciadas, demandam ações mais específicas, como é o caso da Usina Hidrelétrica 

Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (UHE GBM), na qual, desde 2009, são realizadas análises bimestrais em pontos a 

montante, a jusante e no reservatório. Além deste monitoramento mais frequente, ainda ocorre bimestralmente a análise do 

aporte de carga de DBO, nitrogênio e fósforo, proveniente dos onze principais tributários do reservatório.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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5.2.2. Programa de monitoramento e controle das algas nos reservatórios

5.2.3. Programa de monitoramento e repovoamento de Ictiofauna (GRI EN15)

Eutrofização é a concentração exagerada de nutrientes em um corpo d'água. Trata-se de um problema ambiental, originado 
principalmente por descargas de esgoto em grande volume na bacia de contribuição, assim como por fertilizantes, esterco e certos 
defensivos agrícolas carreados pelas chuvas para a bacia. A eutrofização, aliada a altas temperaturas e à grande luminosidade promovida 
pelo sol em grandes reservatórios, desencadeia o crescimento exagerado de populações de algas, principalmente cianobactérias (algas 
azuis), num processo conhecido como floração de algas. (GRI EN13)

Em excesso, as cianobactérias podem provocar gosto e odor desagradável na água e desequilibrar os ecossistemas aquáticos. Algumas 
cianobactérias são capazes de liberar toxinas, podendo provocar sérias consequências a pessoas e animais que ingerirem ou tiverem 
contato direto com a água contaminada.

Por esta razão, os reservatórios das Usinas Hidrelétricas operados pela Copel são monitorados trimestralmente, sendo avaliados 
parâmetros físico-químicos e concentração de algas, diferenciando a contagem de cianobactérias e cianobactérias potencialmente 
tóxicas.

Para o reservatório da UHE GBM, que apresenta problemas relacionados a eutrofização, o monitoramento é  bimestral. 

Em 2011, além do monitoramento dos cinco pontos amostrados bimestralmente, outras medidas foram adotadas visando à 
determinação de cargas de nutrientes que alcançam o reservatório. Estudos em parceria com o Lactec e a Associação Instituto 
Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental - AIIEGA buscou estimar as fontes das maiores cargas de nutrientes, visando 
direcionar ações para minimizar o problema. Como estas ações são de longo prazo e dependem da mobilização do Poder Público, 
empresas e população, a Copel busca envolver todos estes segmentos por meio de programas ambientais, como Florestas Ciliares e 
Gestão Socioambiental de Reservatórios. 

Para as usinas em implantação como é o caso da UHE Mauá, a Copel realizou o monitoramento de algas em oito estações, com frequência 
mensal de coleta. A Copel está articulando com outras instituições, tais como: Sanepar, Emater, Secretaria de Agricultura entre outras, no 
intuito de fomentar ações para melhoria da qualidade ambiental na bacia hidrográfica e mitigação da possibilidade de eutrofização do 
futuro reservatório.

Uma das ações mais importantes desenvolvidas pela Companhia, visando ao equilíbrio dos ecossistemas, é o repovoamento dos 
reservatórios com espécies nativas de peixes, algumas sob risco de extinção, como é o caso do surubim do Iguaçu, o peixe de maior porte 
do rio. A necessidade de estudos sobre o comportamento reprodutivo e a biologia de espécies de peixes migradores em seu habitat 
natural após a construção das barragens, assim como a definição de condutas para a realização do repovoamento dos reservatórios, têm 
sido uma constante preocupação da Copel.

A Estação Experimental de Estudos Ictiológicos - EEEI da Copel, localizada na UHE GNB, é um centro dedicado a pesquisar espécies típicas 
do rio Iguaçu e reproduzi-las em larga escala, contribuindo para manter o equilíbrio ambiental de toda a bacia. Usando aprimorados 
métodos científicos e os mais modernos equipamentos, a estação responde pela condução das principais pesquisas voltadas a ictiofauna 
do Iguaçu. 

A EEEI conta com uma área alagada de 6.250 m², distribuída em 10 tanques. Produz uma média anual de aproximadamente um milhão de 
alevinos, tendo iniciado a produção de peixes para repovoamento em 1996. 

Em 2011, a produção de alevinos de espécies nativas chegou a 955.100 indivíduos, uma produção semelhante à de 2010. As ações de 
repovoamento contemplaram 19 reservatórios, nos quais foram soltos 498.000 alevinos de espécies nativas das bacias hidrográficas. Do 
restante, 30.000 foram repassados à Sanepar, 310.000 ao IBAMA, 20.000 à EMATER e 92.500 à prefeituras, para utilização em programas 
de educação ambiental e eventos de recuperação e educação ambiental. Ainda 4.600 alevinos foram repassados à universidades da 
região, a fim de serem usados na formação de profissionais em atividades de pesquisa em biologia, piscicultura e demais correlatas.

Outra atividade desenvolvida pelos técnicos da EEEI, é o resgate de peixes presos nas turbinas, no fechamento de vertedouros e nas obras 
de manutenção de PCHs. Foram resgatados 30.112 peixes, dos quais 29.108 vivos que foram soltos imediatamente a jusante das usinas. 

Pesquisas realizadas em 2010 permitiram a criopreservação do sêmen de Surubim do Iguaçu (Steindachneridion melanodermatum), 
além do completo domínio da reprodução controlada de Lambaris do rabo-vermelho (Astyanax sp B) ambos nativos do Iguaçu. O Surubim 
do Iguaçu ocorre nos trechos mais baixos do rio e os maiores exemplares atingem entre 12 e 15 kg em habitat natural. Já o lambari do 
rabo-vermelho é o maior lambari do Iguaçu. 

Atualmente, estão sendo reavaliadas as ações do programa de repovoamento, com base em novas pesquisas, cujo objetivo é ampliar a 
conservação das comunidades de peixes alvos do programa.
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5.2.4. Programa Florestas Ciliares (GRI EN13)

Além da recuperação de áreas próprias da 

Companhia, por meio do Projeto Cooperação 

Florestal, é subsidiada a restauração 

ambiental de áreas de preservação 

permanente em propriedades de terceiros 

que aderirem voluntariamente ao projeto. 

Esta ação é importante, pois a maior parte 

das áreas marginais aos reservatórios não 

pertencem à Copel. No ano de 2011 

destacaram-se os trabalhos de recuperação 

de aproximadamente 200 hectares de áreas 

de preservação permanente localizadas nas 

microbacias na região de Cruz Machado, nos 

rios que deságuam diretamente no 

reservatório da UHE Governador Bento 

Munhoz da Rocha Neto (Foz do Areia). 

O principal objetivo do Programa é a recuperação dos ambientes naturais circunjacentes aos reservatórios das usinas que, 

de acordo com a posição fitoecológica da maior parte deles, deve ser essencialmente feita por meio de plantios florestais. O 

trabalho é realizado em imóveis da Copel, bem como em imóveis de terceiros, cujos proprietários possuam interesse em 

aderir ao Programa. Dependendo das características naturais da região, a reabilitação local estará vinculada, também, ao 

fechamento de drenos artificiais em áreas de várzeas, ao plantio de espécies herbáceas onde originalmente eram campos e 

ao reforço estrutural em áreas sujeitas a fortes processos erosivos.

Em 2011, foram plantadas 71.861 mudas em imóveis da Copel, correspondendo a uma área recuperada de 70,43 hectares. 

Também foi realizado o cercamento para proteção das áreas reflorestadas, com a instalação de 25.872 metros de cerca.
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5.3. Gestão socioambiental de ativos de transmissão e distribuição de energia elétrica

5.3.1. Manejo sustentável da vegetação sob linhas de transmissão

5.3.2. Programa socioambiental de arborização urbana 

5.3.3. Tecnologias de redes de distribuição de energia 

Os impactos ambientais da implantação de novas Linhas de Transmissão - LTs são mitigados por meio de diversas ações, desde a fase de 

projeto até a construção. O traçado da linha prioriza áreas agrícolas, pastagens, capoeiras ou vegetação de menor interesse de 

preservação, ainda que isto implique custo adicional pela inclusão de vértices sucessivos e torres mais altas. Quando não é possível evitar 

que a LT atravesse pequenas faixas com cobertura florestal, o inventário florestal realizado na fase de levantamento topográfico subsidia 

ações mitigatórias. Nesta etapa, podem ser definidas torres mais altas para possibilitar a passagem dos cabos por sobre a vegetação e 

minimizar as interferências. As torres eventualmente inseridas em área de preservação ocupam uma área mínima correspondente à área 

da base da torre, acrescida de uma área circundante necessária para a construção e manutenção. Como medida compensatória, são 

plantadas mudas para reposição da área desmatada. 

Programa de cooperação com as prefeituras para aprimorar a gestão da arborização das cidades, concebido a partir da compreensão de 

que somente tratando de maneira integrada as redes de distribuição de energia e a arborização será possível maximizar os benefícios de 

ambas. Adicionalmente busca-se a promoção da segurança, mitigação dos impactos causados pelas podas de árvores e melhoria na 

continuidade do fornecimento de energia elétrica.

Para tanto, a Copel firma convênios com as prefeituras municipais para substituição de árvores que oferecem riscos aos sistemas elétricos, 

bem como para o fornecimento de mudas. Em 2011, foram executados os convênios com os municípios de Cafelândia, Campo Bonito, 

Florestópolis, Ibiporã, Irati, Mandaguaçu, Marmeleiro, Paranavaí, Pitanga, Porecatu, Prudentópolis, Porto Vitória, Santa Fé, Santo Antônio 

do Paraíso, Vera Cruz do Oeste e Wenceslau Braz. Também foram iniciados os convênios com as Prefeituras Municipais de Leópolis, 

Quedas do Iguaçu e São João do Triunfo, e assinados os convênios de com os municípios de Atalaia, Floresta, Jandaia do Sul e Jaguapitã. 

No ano de 2011, foram removidas 2006 árvores que ofereciam riscos para as redes de energia e fornecidas 6154 mudas, com tamanho 

padrão, para plantio nas calçadas dos municípios conveniados. 

Desde 2008, a Copel é associada a International Society of Arboriculture - ISA e a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana - SBAU, 

visando a prospectar as técnicas mais modernas na gestão da arborização urbana e incluí-las nos seus processos. 

Os impactos socioambientais mais significativos das redes de distribuição são: riscos de acidentes com terceiros, conflitos com a 

arborização e poluição visual. Para mitigar estes impactos, em locais arborizados ou em áreas rurais com vegetação protegida por lei, a 

Copel adota tecnologias substitutivas às redes nuas, como a rede compacta protegida, a rede secundária isolada, a rede isolada e a rede 

subterrânea.

Rede de Distribuição Compacta Protegida - RDC e Rede de Distribuição Secundária Isolada - RSI

As  RDCs minimizam a área de interferência com a vegetação e a necessidade de poda das árvores. As RSIs permitem maior proximidade 

dos galhos de árvores, sem o risco de provocar interrupções em caso de contato eventual e não permanente nos condutores.

As RDCs e RSIs, juntas, representam 85,5% e 11,0% do total de redes construídas em 2011, nas áreas urbana e rural, respectivamente.

Rede Subterrânea

A Companhia conta hoje com aproximadamente 104,5 km de rede de média tensão, 212 km de rede de baixa tensão e 2.054 caixas e 

poços de inspeção. Muitos empreendimentos estão em fase de implantação (projetos, estudos e construção), a exemplo de: rede do 

Parque Nacional do Iguaçu (13 km) e o atendimento às comunidades no litoral do Paraná (35 km).

A Copel, em parceria com projetistas, empreendedores e fornecedores, também estuda e viabiliza redes subterrâneas no interior de 

condomínios residenciais.

• 

• 
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•

•

 Rede isolada

Outra tecnologia de rede que tem sido estudada pela Copel é a rede aérea isolada. Trata-se de uma tecnologia de cabos isolados que 

permitem o contato permanente com a arborização. Este tipo de rede torna a necessidade de poda de árvores quase nula.

 Substituição de óleo mineral isolante por óleo vegetal

A Copel vem realizando estudos e pesquisas em transformadores e disjuntores de distribuição através da implantação de forma gradual 

de equipamentos isolados a óleo vegetal isolante, como segue:

Município Equipamentos Quantidade Potencial Elétrico / Potência Aparente Local

Foz do Iguaçu Transformadores 15 kV / 500 kVA Rede Subterrânea

Cascavel

Transformadores

15 kV / 112,5 kVA

15 kV / 75 kVA

Rede Aérea no entorno 
do lago municipal

Rede Aérea no
Parque Tarquínio

21

17

5

Disjuntores 4 15 kV / 34,5 kVA Subestações

Maringá Transformadores 15 kV / 500 kVA Rede Subterrânea

Curitiba

34,5 kV / 400 kVA

18

2

3

Transformadores 15 kV / 500 kVA Rede Aérea do 
Almoxarifado Central 

da Copel
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5.4. Gestão de recursos naturais 

5.4.1. Materiais (GRI EN1)

5.4.2. Consumo de Água 

No que diz respeito à aquisição de materiais, a Copel possui ações diretamente ligadas e alinhadas com sua Política de Sustentabilidade e 

Cidadania Empresarial. No sistema de Cadastro de Fornecedores - CDF, que existe há mais de 30 anos, o fornecedor é identificado e 

classificado, considerando como critérios os aspectos técnicos, jurídicos, de regularidade fiscal, responsabilidade social e ambiental e 

aspectos econômico-financeiros, o que ajuda a assegurar disponibilidade de fornecimento no longo prazo.

A Copel desenvolve seus fornecedores de materiais e equipamentos por meio de avaliações industriais e homologação de materiais. Nas 

avaliações industriais, que fazem parte do processo de cadastramento de fornecedores desde 1985, o responsável pela avaliação conduz 

esta atividade indicando oportunidades de melhoria nas instalações e processos desse fornecedor, estabelecendo, assim, um ciclo de 

melhoria que permite seu desenvolvimento e ampliação da oferta e sustentabilidade da cadeia.

 Reciclagem e reaproveitamento de materiais (GRI EN2, EN7)

Em 2005, a Copel implementou o programa de descontaminação e reciclagem de lâmpadas queimadas contendo mercúrio em sua 

composição, pelo qual é dada destinação ambientalmente correta . Em 2011, foram descontaminadas  122.000 lâmpadas

Os transformadores retirados do sistema elétrico são encaminhados para avaliação técnica e triagem dos inservíveis e recuperáveis. Após 

a recuperação, os equipamentos são reincorporados aos estoques da empresa. Em 2011, foram recuperados 3.700 transformadores, 

monofásicos e trifásicos

Outra iniciativa relativa ao reuso de materiais é a recuperação de medidores danificados retirados das unidades consumidoras. Pequenos 

reparos são realizados internamente, sendo encaminhados para empresas especializadas em recuperação aqueles cuja necessidade 

técnica demanda maiores reparos e troca de peças. Na etapa seguinte, os medidores são encaminhados ao posto de ensaios, autorizado 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, existente na Copel, onde são realizados ensaios 

metrológicos e verificação técnica para serem liberados e reutilizados. Em 2011, foram recuperados 83.250 medidores.

 Consumo de Papel (GRI EN7)

Em 2011, foram utilizadas aproximadamente 58,2 milhões de folhas de papel. O consumo total de papel teve uma redução de 8% em 

relação a 2010, grande parte em função do autoenvelopamento de faturas, prática implementada no segundo semestre de 2010. 

Em 2011, o consumo de água oriunda da rede pública de abastecimento foi de 169.543 m3, apresentando aumento de 3,27% em relação 

ao consumo de 2010, que foi de 164.182 m3. 

Desde 2010, o prédio da Unidade de Transmissão Norte, em Londrina, está adaptado para aproveitar a água da chuva nas atividades que 

não demandam o uso de água tratada, resultando em expressiva economia. Outras três agências na região de Ponta Grossa já instalaram 

o sistema de captação e armazenagem da água da chuva: Telêmaco Borba, Castro e Jaguariaíva. (GRI EN10)

As atividades da Copel não interferem nas áreas úmidas listadas pela Convenção de Ramsar (1971), que trata da conservação e uso 

racional de zonas úmidas, assim como o consumo de água não afeta significativamente ecossistemas e habitats naturais. 

No processo de geração de energia elétrica, ocorre simplesmente o turbinamento da água represada nos reservatórios, não sendo 

considerada, portanto, água consumida.  

Nas usinas, o sistema de resfriamento utiliza água bruta de corpos d’água superficiais e ocorre em circuito aberto, sem recirculação, exceto 

na Usina Elétrica a Gás de Araucária - UEGA. A Copel não recicla a água utilizada em suas unidades administrativas. (GRI EN9)

•

•
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5.4.3. Energia (GRI EN3)

O consumo próprio de energia elétrica refere-se ao funcionamento das sedes administrativas e pontos de apoio de subestações. O 

montante consumido em 2011 foi de 25.243 MWh. O consumo de energia por empregado foi de 2.685,4 kWh em 2011, contra 2.778,4 

kWh em 2010. (GRI EN4)

O parque gerador da Companhia conta com duas usinas que utilizam combustível não renovável: a Usina Termelétrica de Figueira, que faz 

o uso de carvão mineral, e a UEGA, que gera energia a partir de gás natural em um sistema de ciclo combinado. 

A tabela a seguir apresenta o consumo de combustíveis não renováveis nessas usinas no período de 2009 a 2011 (GRI EN3):

A frota de veículos destinada às atividades operacionais e ao transporte de pessoas a serviço da Companhia é adquirida com prioridade 

para os modelos que utilizam álcool como combustível. Quando necessária a aquisição de modelo a diesel, procura-se verificar 

atendimento às exigências legais quanto à emissão de poluentes. Na Copel, o setor de transporte e demais áreas que fazem uso de 

veículos da companhia, realizam a prática de manutenções operativas, preventivas e corretivas, principalmente no que tange ao 

catalisador e ao sistema de escapamento, para controle da emissão de poluentes. (GRI EN29)

O consumo de combustíveis pela frota própria é apresentadas na tabela abaixo:

2011 2010 2009

Quantidade Energia (GJ) Quantidade Energia (GJ) Quantidade Energia (GJ)
Combustível

Gasolina (l)

Álcool (l)

Gás Natural (m³)

Diesel (l)

1.914.369

386.813

191,9

1.427.331

1.038.429

227,4

4.344.142

47,32 x 106

24,94 x 106

8,87

16,00 x 107

1.356.964

1.190.769

47,8

4.460.271

44,98 x 10
6

28,60 x 10
6

1,86

16,42 x 10
7

63,47 x 106

 9,29 x 106

7,49

 16,53 x 1074.489.045

Consumo de combustíveis pela frota própria

Energia de Fonte Primária 20102011 2009 2008

Usina Termelétrica Figueira

Energia de Fonte Primária 20102011 2009 2008

Usina Termelétrica Araucária

77.973

Carvão mineral (t)

Carvão mineral (t) 80.312 80.216 70.618

2,03 x 106 2,09 x 106 2,01 x 106 2,80 x 105

Gás natural (GJ)

Gás natural (m³) 501.402 195.644.368273.056.374 149.429.548

19,6 x 103 10,65 x 106 7,69 x 106 8,83 x 106

Energia direta produzida – Usinas Termelétricas 
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5.5. Emissões

5.5.1. Emissões de gases do efeito estufa – GEE (GRI EN16)

5.5.2. Outras emissões indiretas de gases do efeito estufa - GEE (GRI EN17) 

5.5.3. Iniciativas para reduzir emissões de gases de efeito estufa - GEE (GRI EN18)

A Copel realiza anualmente o seu inventário de gases do efeito estufa - GEE, baseado no modelo de cálculo do GHG Protocol Brasil. Ao 

elaborar o inventário de emissões, a Companhia optou pela escolha de reportar suas emissões com base na abordagem por controle 

operacional. 

De acordo com o inventário, as maiores fontes de emissão da Copel são a Usina Termelétrica Figueira e a frota da companhia.

Apresentamos a seguir as emissões de GEE da Companhia, de acordo com os inventários realizados de 2009 a 2011:

As emissões referentes a compra de energia são publicadas no inventário de emissões de GEE da Companhia. Demais emissões indiretas 

de gases causadores do efeito estufa não são consideradas significativas pela Copel.

Em 2008, a Copel foi uma das empresas que aderiu ao Programa Brasileiro GHG Protocol. O programa busca promover a mensuração e a 

gestão voluntária das emissões de gases de efeito estufa - GEE, proporcionando aos participantes o acesso a instrumentos e padrões de 

qualidade internacional para contabilização e elaboração de relatórios de GEE. O Programa também se propõe a constituir uma 

plataforma nacional para publicação de inventários de GEE corporativos e organizacionais. 

A implementação do Programa é uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, o Centro de Estudos em Sustentabilidade 

da Fundação Getúlio Vargas - FGV, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável - CEBDS, o World Resources 

Institute - WRI e o World Business Council for Sustainable Development - WBSCD.

A Copel também executa as seguintes atividades:

 Elaboração e divulgação no site da companhia do inventário corporativo de gases de efeito estufa, de acordo com as definições iniciais 

do Programa Brasileiro GHG Protocol;

Publicação de informações sobre emissões de GEE no Carbon Disclosured Project (CDP);

Participação, em conjunto com outras empresas do setor elétrico, no projeto de P&D para a definição de uma metodologia para 

medição de emissões de GEE de reservatórios de usinas hidrelétricas;

Realização de projeto P&D, em conjunto com o Lactec, para medição de GEE na bacia de acumulação do reservatório da UHE Mauá nas 

fases de formação do reservatório, ou seja, antes, durante e após o enchimento do reservatório. O projeto está aprovado e as fases de 

estudo, modelagem e testes em laboratório já apresentam resultados. Este estudo possibilitará ao setor energético e, por conseguinte, a 

Copel, uma análise da formação dos gases de efeito estufa na formação dos reservatórios, podendo avaliar aos questionamentos que 

surgiram nos últimos anos a respeito do volume de emissões provocadas pelos reservatórios.

A Companhia adota a forma de reuniões por sistemas de teleconferência e videoconferência entre suas diversas unidades como forma de 

minimizar o deslocamento físico e uso de veículos, economizando assim, combustíveis e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa.

•

• 

• 

• 

Ano
Emissões (tCO2e)

Escopo 1 Escopo 2

2009

2010

2011

208.134,36

212.070,80

208.992,9

582,20

100.242,08

103,878,9

Emissões de GEE por Escopo
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5.5.4. Índice Carbono Eficiente – ICO2

5.5.5. Emissões de óxidos de enxofre e nitrogênio 

5.5.6. Emissões de Material Particulado - MP 

5.5.7. 

Os investidores cada vez mais sensíveis as questões ambientais acreditam que as empresas devam  adotar práticas transparentes em 

relação às suas emissões de GEE- Gases do Efeito Estufa e políticas relacionadas às mudanças climáticas, preparando-se para atuar em 

uma economia de “baixo carbono”.

Para atender a esta expectativa dos investidores a BM&FBOVESPA e o BNDES, em uma iniciativa conjunta,  desenvolveram o Índice 

Carbono Eficiente (ICO2), que visa mensurar o retorno de uma carteira teórica constituída por papéis do IBrX-50 reponderados em função 

do grau de eficiência da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) das empresas. 

O ICO2 foi lançado em dezembro de 2010 com excelente repercussão, tanto no Brasil como no exterior, e tem como objetivo estimular no 

meio corporativo brasileiro a mensuração das emissões de GEE das empresas, visando a sua posterior mitigação e também 

disponibilizando aos investidores,  mais um instrumento de mensuração.

A Copel, por integrar o IBrX-50, foi convidada a participar do processo de avaliação para o último quadrimestre de 2011 e aceitou o desafio 

formalizando a adesão e submetendo seu inventário de GEE para verificação da Trucost (consultoria contratada pela BM&FBOVESPA).

Após o processo de verificação dos dados de emissão de GEE, a Copel passou a integrar a carteira teórica do ICO2 na quadrimestre de 

setembro a dezembro.

A entrada da Copel na carteira do ICO2 em 2011 evidencia que o desenvolvimento das suas práticas sustentáveis estão alinhados aos 

interesses dos acionistas e ao referencial estratégico.

As emissões de óxidos de nitrogênio - NOx e dióxido de enxofre - SO2 nas Usinas Termelétricas Figueira e Araucária, são apresentados na 

tabela a seguir. Os valores foram obtidos mediante análise efetuada nas referidas usinas e são relatadas ao Instituto Ambiental do Paraná - 

IAP. (GRI EN20)

As emissões de material particulado de fontes fixas ocorrem na Usina Termelétrica Figueira e são monitoradas semestralmente. Em 2011, 

o volume gerado foi de 77,4 toneladas. 

A Copel utiliza gases destruidores da camada de ozônio apenas na operação e manutenção de ar condicionado de suas instalações. A 

companhia não possui em estoque tais substâncias, pois a reposição, quando necessária, é feita por empresas contratadas para realização 

deste serviço. Para tanto, a Copel possui Cadastro Técnico Federal no IBAMA e emite anualmente relatório consolidado de substâncias 

controladas pelo Protocolo de Montreal. 

Utilização de Substâncias Destruidores da Camada de Ozônio – SDO (GRI  EN19)

2011

No  (t)x

Emissões atmosféricas 2010 2009

SO  (t)2

437,4

3721,3

141

1.822

414

3.908

Emissões de NOx e SO2
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Os investidores cada vez mais sensíveis as questões ambientais acreditam que as empresas devam  adotar práticas transparentes em 

relação às suas emissões de GEE- Gases do Efeito Estufa e políticas relacionadas às mudanças climáticas, preparando-se para atuar em 

uma economia de “baixo carbono”.

Para atender a esta expectativa dos investidores a BM&FBOVESPA e o BNDES, em uma iniciativa conjunta,  desenvolveram o Índice 

Carbono Eficiente (ICO2), que visa mensurar o retorno de uma carteira teórica constituída por papéis do IBrX-50 reponderados em função 

do grau de eficiência da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) das empresas. 

Em 2011, foi dada continuidade aos trabalhos de revitalização das Estações de Tratamento de Efluentes das UHEs, foram concluídos os 

relatórios de diagnóstico das maiores usinas e implantadas melhorias nos sistemas prioritários, através do Programa de Gestão de 

Efluentes.

Nas usinas da Companhia, a água bruta de corpos d’água superficiais utilizada nos sistemas de resfriamento é retornada à fonte, a jusante, 

com qualidade similar à água bruta retirada. O volume descartado é praticamente o mesmo volume que foi retirado da fonte, pois 

acontecem apenas pequenas perdas por evaporação. Em 2011, o volume de efluentes gerados no processo de resfriamento foi de 

138.994 milhões de m³, apresentando um aumento de 5% em relação ao volume gerado em 2010.

Os efluente doméstico, gerado nas unidades administrativas da Companhia é destinado ao sistema de coleta de esgoto municipal.

O monitoramento de efluentes da Usina Termelétrica Araucária é realizado quinzenalmente pelo Lactec, que emite relatórios semestrais 

da qualidade de efluentes. Na Usina Termelétrica Figueira, o monitoramento é realizado pela própria empresa. São avaliados parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos com o objetivo de avaliar o atendimento aos padrões de lançamento estabelecidos pela legislação. 

Assim, a retirada de água e os descartes de efluentes da Companhia não afetam significativamente corpos d’água e habitats relacionados. 

(GRI EN25)

Em 2011, destacam-se, no âmbito do Programa de Gestão Corporativa de Resíduos, a publicação de normas corporativas para o manejo 

adequado dos seguintes resíduos: baterias chumbo-ácido, lâmpadas fluorescentes e de descarga gasosa, materiais com amianto, pilhas e 

baterias portáteis, pneus, resíduos de construção civil, detectores de fumaça e para-raios.

Ainda em 2011, foi dada continuidade à elaboração e implantação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos -PGRS de 45 

instalações da Companhia, objetos de contratação ocorrida em 2010. Além disto, destaca-se a conclusão do  desenvolvimento de uma 

ferramenta de gestão de resíduos (Registro Corporativo de Resíduos - RCR), com implementação prevista para 2012.

Com relação ao manejo de Bifenilas Policloradas - PCBs (Ascarel), foi realizada a descontaminação de 32.000 litros de óleo mineral isolante 

contaminado com PCB.  (GRI EN1-EU)

Ressalta-se que os resíduos perigosos gerados na Companhia são encaminhados a empresas especializadas no tratamento e disposição 

final, devidamente licenciadas para tais atividades. A tabela a seguir apresenta dados do tratamento e destinação final de resíduos 

perigosos gerados na Companhia em 2011 (GRI EN22):

5.6. Efluentes (GRI EN21)

5.7. Resíduos 

2011
Resíduo Unidade

Quantidade Método de tratamento/ 
disposição final

Custo 2011 
(R$ mil)2010 2009

Óleo mineral isolante                   

Resíduos sólidos e  líquidos 
contaminados com óleos e solventes             

Panos contaminados com óleos           

Solo contaminado com óleos                        

Lâmpadas Fluorescentes 
(vapor de mercúrio e mista)

Pilhas e baterias   

l

t

un

t

un

kg

359.852,0

49,98

26.667,0

15,0

126.170,0

7.425

259.958,0

38,5

49.800,00

8,00

182,272,0

- -

-

-

201.770,0 Regeneração

Co-processamento em fornos 
de industrias de cimento

Reaproveitamento após 
lavagem industrial

Aterro industrial classe I

Desmercurização e 
reciclagem

21,3

56.160,0

Desmercurização e 
reciclagem

Reciclagem

142,5

73,47

6,8

15,3

56,8

7,35
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A Copel não exporta nem importa resíduos, nos termos da Convenção de Basiléia. O encaminhamento é realizado por empresa 

contratada (licitação) para transporte e destinação final dentro do país. (GRI EN24)

A Copel realizou o inventário de equipamentos elétricos isolados a PCB.  Os equipamentos PCB são encaminhados para destinação final 

através da contratação de empresa licenciada para descontaminação e reciclagem de carcaças metálicas impermeáveis de equipamentos 

e incineração do óleo e de sólidos permeáveis contaminados. 

Atualmente, a Copel possui nove transformadores de potência isolados a PCB em operação, com peso total dos equipamentos de 29.970 

kg, sendo que o volume total deste fluido é de 10.410 litros. Estes equipamentos estão localizados na Usina Termelétrica Figueira e serão 

destinados adequadamente quando da modernização da Usina.

A Copel vem realizando progressivamente o inventário de equipamentos elétricos isolados a óleo mineral que possam estar 

contaminados com PCB. Até 2011, foram realizadas análises do teor de PCB em óleo mineral isolante, pela norma ABNT NBR 13882 - 

Líquidos Isolantes Elétricos - Determinação do Teor de Bifenila Policlorada (PCB), dos transformadores de potência na Companhia. Os 

resultados deste inventário estão apresentados na tabela abaixo.

A previsão é que em 2012, será dada continuidade a realização de análise do teor de PCB em óleo mineral isolante, pela norma ABNT NBR 

13882 - Líquidos Isolantes Elétricos - Determinação do Teor de Bifenila Policlorada - PCB, em equipamentos elétricos que ainda não 

tiveram seu óleo analisado.

Em 2011, não ocorreram derramamentos significativos nas operações da Copel, apenas pequenos vazamentos de óleo mineral isolante 

decorrentes de furto de transformadores e defeitos em equipamentos isolados a óleo.

Em novembro de 2011, ocorreu a explosão de um transformador da UHE Governador Bento Munhoz – GBM. Praticamente todo o óleo 

que vazou,  aproximadamente 400 litros, foi contido na casa de força. 

A Copel, com a finalidade de contribuir ativamente para a conservação da biodiversidade do Paraná, instituiu o Programa de Gestão da 

Biodiversidade, que tem como estratégias: a) utilizar o potencial das áreas naturais bem conservadas pertencentes à Companhia que não 

sejam áreas de preservação permanente ou reserva legal; b) estimular a recuperação ambiental das áreas naturais pertencentes à 

Companhia, representativas das várias regiões fitogeográficas do Estado, localizadas em espaços administrativos e operacionais; bem 

como a conservação da biodiversidade das bacias hidrográficas formadoras dos reservatórios da Copel; c) implementar ações para 

contribuir para a formação dos corredores de biodiversidade do Paraná; d) incentivar as áreas de construção e manutenção da 

Companhia a adotar métodos de minimização de impactos sobre a biodiversidade em seus projetos; e e) promover a sinergia com os 

programas corporativos já existentes.

5.8. Eliminação de Ascarel – manuseio e destinação final ambientalmente adequada (GRI EN1 EU)

5.9. Derramamento Significativos (GRI EN23)

5.10. Programa de Gestão da Biodiversidade (GRI EN11) 

Copel Distribuição S.A. Copel Geração 
e Transmissão S.A.

Total de transformadores de potência isolados a óleo mineral

Total de transformadores de potência analisados quanto 
ao teor de pcb no óleo isolante

Total de transformadores de potência analisados que 
apresentam teor de pcb maior que 50 mg/kg

Volume de óleo mineral isolante com teor de pcb maior 
que 50 mg/kg em litros

645

588

107

206

133

10

108.240520.937

Equipamentos isolados a óleo mineral isolante contaminados por PCB  (PCB - nível baixo)        
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5.10.1. Recuperação da biodiversidade em áreas degradadas (GRI EN12, EN14)

O principal trabalho de recuperação de áreas degradadas está concentrado nos canteiros de obras das usinas hidrelétricas da Copel. 

Essas áreas abrigaram as estruturas civis época da construção desses empreendimentos. O objetivo final é a restauração do 

ecossistema, a fim de que retornem à sua fisionomia original. Nas instalações das linhas de transmissão é realizada a recomposição 

vegetal com hidrossemeadura, visando recuperar locais com solo exposto, evitando processos erosivos. 

Nas subestações, é realizado o plantio de mudas de arborização no seu entorno, visando a adequação paisagística e minimizando os 

impactos visuais deste empreendimento.

Para tanto, a Copel produz, nos Hortos Florestais, espécies arbóreo/arbustivas que, no ano de 2011, totalizaram 330.000 mudas. 

Visando atender a demanda de mudas no Estado todo e considerando a importância de se obter sementes locais para manter a 

variabilidade genética de cada ecossistema, a Copel possui seis hortos, que abrangem todas as unidades fitogeográficas do estado 

do Paraná, sendo eles: 

O Horto Faxinal do Céu da UHEGBM está categorizado como Jardim Botânico por suas características paisagísticas e de conservação 

ex-situ das espécies. 

As mudas produzidas são utilizadas na adequação paisagística das áreas verdes das Usinas, áreas administrativas da Companhia, 

bem como para ações de recuperação ambiental das Áreas de Preservação Permanente do entorno dos reservatórios. Além desses, 

são disponibilizadas mudas para compensação ambiental de desmatamentos decorrentes da abertura de faixa para Linhas de 

Transmissão e Distribuição e repasse de mudas de arborização urbana para as prefeituras conveniadas.

UHE GPS

 UHE GBM 

UHE GNB

UHE GJR 

UHE MUA

UHE Mourão

Hortos florestais da Copel Unidade Fitogeográfica

Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica)

Ecótono Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Mista

Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária)

Floresta Estacional Semidecidual

Ecotono Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Mista

Floresta Estacional Semidecidual com ocorrência de manchas 
de Savana (Cerrado)

Hortos  e respectivas unidades fitogeográficas



5.10.2. Conservação de espécies ameaçadas na UHE Mauá (GRI EN15) 

5.10.3. Mapeamento das Áreas de Preservação Permanente do Estado do Paraná

5.10.4. Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D voltados ao meio ambiente (GRI EU8)

• Avaliação de Gases de Efeito Estufa (GEE) da área de influência de reservatórios em construção – Estudo de Caso: Mauá.

Duração: 2010 -2013.

Objetivo: estudar a emissão de GEE em reservatórios em construção. 

Sobre o projeto: Determinar a contribuição da formação do reservatório da Usina Hidrelétrica Mauá em relação a emissão de gases 

de efeito estufa por meio da modelagem do reservatório e determinação dos pontos de medição na região que será alagada. Será 

realizada a modelagem das condições pelas quais o reservatório sofrerá os efeitos contribuintes: sedimentação, climatologia, 

hidrologia, e demais áreas de pesquisa. Com estas informações, serão escolhidos os pontos de coleta. As medições serão realizadas 

antes, durante e após o enchimento do reservatório, avaliando-se a formação de gases de efeito estufa.

Investimento: R$ 2.404.376,00   
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A UHE Mauá e o seu reservatório abrangerão uma área total de 9 mil hectares, dos quais 3 mil hectares são 

atualmente cobertos por florestas em diversos estágios sucessionais. O levantamento de vegetação realizado no 

EIA/RIMA e o inventário florestal para supressão identificaram a ocorrência de 4 espécies presentes na lista de 

espécies ameaçadas de extinção do Ibama (lista federal) e 20 espécies presentes na lista de espécies ameaçadas do 

IAP (lista estadual), sendo que 3 apresentam status “Em perigo” e 17 apresentam o status “Rara”.

Atualmente, o viveiro da UHE Mauá está produzindo mudas de 33 espécies, sendo que 6 destas estão presentes na 

lista de espécies ameaçadas do IAP.

O Paraná não possui um mapa oficial das Áreas de Preservação Permanente - APP do Estado. A Copel, como 

concessionária de energia, não pode fazer ligações de luz nessas áreas. Surgiu dessa necessidade, a constituição de 

um grupo de trabalho oficial do Estado, coordenado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, e com 

representantes do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, Instituto das Águas, Instituto de Terras, Cartografia e 

Geociências – ITCG e da Copel.

A Resolução SEMA nº 042/2011 oficializou este grupo, que tem como objetivo desenvolver e definir conceitos para a 

elaboração dos Mapas Oficiais das APPs urbanas e rurais do Estado.



5.11. Indicadores socioambientais  
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Indicadores ambientais

Gastos com gerenciamento do impacto ambiental 
(arborização, manejo sustentável, com equipamentos

e redes protegidas) (R$ mil) 

Número de autuações e/ou multas por 
violação de normas ambientais

116.033

3

35,7

(1) Valores referentes às multas aplicadas no ano e não aos valores pagos.

21.283

4

37 (1)

74.560

4

278

78.781

3

33

90.796

0

0
Valor incorrido em autuações e/ou multas por 

violação de normas ambientais (R$ mil) 

Recuperação de áreas degradadas

Rede protegida isolada (rede ecológica ou linha verde) 
na área urbana (em km) 

Percentual da rede protegida isolada/total da
 rede de distribuição na área urbana (%)

10.472

85,5

8453

79,2

5694 4590 3442

6,58,910,8

2011 2010 2009 2008 2007
Observações 
importantes

Manejo de resíduos perigosos

(2) 

(3) 

Todos os equipamentos cadastrados, isolados a ascarel, foram substituídos em 2006.
Valor acumulado. O percentual informado refere-se ao resíduo descartado e não apenas à retirada do equipamento.

Percentual de equipamentos substituídos por óleo 
mineral isolante sem PCB (ascarel) no processo de 

distribuição de energia

Percentual de equipamentos substituídos por óleo
 mineral isolante sem PCB (ascarel) no processo de 

geração de energia (%)

Gastos com tratamento e destinação de resíduos 
tóxicos (incineração, aterro, biotratamento etc.) (R$)

100

77

100

227.452,96

100

72

100

393.528,35

100

72

100

656.755,11

2011 2010 2009 2008 2007
Observações 
importantes

Percentual de lâmpadas descontaminadas 
em relação ao total substituído na Companhia

100

72

100

229.036,42

100

27

100

1.368.390,61

(2)

(3)
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Uso de recursos no processo produtivo e em processos gerenciais da organização

Consumo total de energia (em kWh) 

Consumo de energia por kWh distribuído (vendido) 

25.243.000

0,0010530

23.028.866

0,001081

23.864.606

0,001094

24.748.000

0,0010176

23.400.610

0,001144

2011 2010 2009 2008 2007
Observações 
importantes

Consumo de água de abastecimento
 (rede pública) em m³

Consumo de água por empregado em m³

169.543

17,98

545.905

64,95

151.589

17,71

163.228

18,33

556.875

66,72

Educação e conscientização ambiental

Número de unidades de ensino técnico e 
superior atendidas

Número de alunos de ensino técnico
 e superior atendidos

10

527

11

520

8

120

14

652

5

110

2011 2010 2009 2008 2007
Observações 
importantesEnsino técnico e superior
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2011 2010

1 - BASE DE CÁLCULO

 NE 28 Receita Líquida - RL 7.776.165    6.901.113    

2 -  INDICADORES SOCIAIS INTERNOS

NE 29.3 Remuneração dos administradores 9.652           0,1           8.922           0,1           

Remuneração dos empregados 715.967       9,2           560.267       8,1           

Alimentação (Auxílio alimentação e outros) 93.273         1,2           81.852         1,2           

NE 29.3 Encargos sociais compulsórios 223.091       2,9           188.001       2,7           

NE 21.3 Plano previdenciário 51.119         0,7           52.272         0,8           

NE 21.3 Saúde (Plano assistencial) 107.132       1,4           79.412         1,2           

Segurança e medicina no trabalho 6.435           0,1           6.519           0,1           

Educação 3.398           -           2.818           -           

Cultura 1.593           -           3.195           -           

Capacitação e desenvolvimento profissional 14.915         0,2           12.448         0,2           

Auxílio creche 1.085           -           829              -           

NE 29.3 Participação nos lucros e/ou resultados 48.068         0,6           66.151         1,0           

NE 29.3 Indenizações Trabalhistas 64.442         0,8           19.737         0,3           

(1) Outros benefícios 1.830           -           1.575           -           

Total 1.342.000    17,3         1.083.998    15,7         

3 -  INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS

Esporte e Cultura 12.622         0,1           5.873           0,1           

NE 29.8 Lei do incentivo ao esporte 2.456           -           975              -           

NE 29.8 Projetos culturais diversos - lei Rouanet 10.059         0,1           4.882           0,1           

Projetos culturais diversos - ISS 107              -           16                -           

Programas 133.305       1,6           201.790       2,9           

Programa de Reassentamento de Famílias           59.613 0,8                     39.006 0,6           

Programa Luz para Todos           34.645 0,4                   102.727 1,5           

Programa de Eficiência Energética - PEE 25.393         0,3           46.052         0,7           

Programa Tarifa Rural Noturna e Irr igação Noturna             6.085 0,1                       5.911 0,1           

Indenização para comunidades indígenas 2.987           -           2.720           -           

NE 29.8 Fundo dos direitos da criança e do adolescente 2.905           -           1.226           -           

Convênio IBAB - Guardião das águas 543              -           919              -           

Programa Luz Legal                475 -                          931 -           

Programa de Acessibilidade 454              -           2.200           -           

Programa de relacionamento com  a comunidade 162              -           -               -           

Educação Socioambiental                  25 -                              5 

Outros programas 18                -           93                -           

Total das contribuições para a sociedade 145.927       1,7           207.663       3,0           

Tributos (excluídos encargos sociais) 4.337.671    55,8         3.873.465    56,1         

Total 4.483.598    57,5         4.081.128    59,1         

NE - Nota Expl icativa

% Sobre RL % Sobre RL

BALANÇO SOCIAL ANUAL

(Valores  expressos em  milhares de reais, exc eto quando indicado de outra forma)

% Sobre RL % Sobre RL

Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010

 Consolidado    
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2011 2010

4 - INDICADORES AMBIENTAIS

Investimentos relacionados com as operações da

empresa 197.266 2,5           133.800 1,9           

Pesquisa & Desenvolvimento - P&D 38.129 0,5           32.485 0,5           

Rede Compacta 116.033 1,5           90.796 1,3           

Programas de proteção de fauna e flora 40.859 0,5           7.422 0,1           

Gestão de resíduos 2.245 -           3.097 -           

Investimentos em programas e/ou projetos

externos 1.264 -           932 -           

(2) Educação Ambiental e Museu Reg. Iguaçu 469 -           344 -           

(3) Auditoria créditos de carbono 118 -           165 -           

Gestão Socioambiental de Reservatórios 649 -           400 -           

Outros Programas 28 -           23 -           

Total 198.530 2,5 134.732 1,9

(4) Quantidade de sanções ambientais 3                  2

Valor das sanções ambientais (R$ Mil) 41                -               

5 -  INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL (inclui controladas)

Empregados no final do período 9.545           9.040           

Admissões durante o período 1.057           1.171           

Escolaridade dos empregados(as): Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres

Total Superior e extensão universitária 4.018           2.851 1.167 3.784           2.693 1.091

Total 2º Grau 5.206           4.425 781 4.906           4.211 695

Total 1º Grau 321              297 24 351              325 26

Faixa etária dos empregados(as):

Abaixo de 18 anos 66                66                

De 18 até 30 anos (exclusive) 2.069           1.966           

De 30 até 45 anos (exclusive) 3.804           3.616           

De 45 até 60 anos (exclusive) 3.557           3.352           

Acima de 60 anos 49                40                

Mulheres que trabalham na empresa 1.972           1.812           

% Mulheres em cargos gerenciais:

em relação ao nº total de mulheres 5,7               5,4               

em relação ao nº total de gerentes 18,8             17,5             

Negros(as) que trabalham na empresa 1.066           981              

% Negros(as) em cargos gerenciais:

em relação ao nº total de negros(as) 2,9               2,5               

em relação ao nº total de gerentes 5,1               4,5               

Portadores(as) de necessidades especiais 93                89                

Dependentes 15.994         19.166         

Estagiários(as) 323              845              

(5) Terceirizados 5.220           5.225           

(6)
Nº de processos trabalhistas em andamento no 

final do exercício 2.625           2.319           

Nº de processos trabalhistas encerrados no 

exercício 481              863              

% Sobre RL % Sobre RL

 Consolidado 
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2010

Relação entre a maior e a menor remuneração na 

empresa 35            

Número total de Acidentes de Trabalho 

(inclui acidentes com  contratados)            244 239          

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela

empresa foram definidos por:

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente

de trabalho f oram definidos por:

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação

coletiva e à representação interna dos trabalhadores,

a empresa:

A previdência privada contempla:

A participação dos 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:

(7)

na empresa 113.115   110.520   

no Procon 479          411          

na Justiça 1.600       1.302       

(7)

na empresa 100,0% 100,0%

no Procon 93,9% 89,5%

na Justiça 39,6% 21,9%

7- GERAÇÃO E DISTRIB UIÇÃO DE RIQUEZA

Valor adicionado total a distribuir

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

Terceiros 5,5% 5,0%

Pessoal 13,6% 12,9%

Governo 64,2% 65,6%

Acionistas 6,0% 4,6%

Retido 10,7% 11,9%

todos

todos

 6 - INFORM AÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

EMPRESARIAL 

                                                     26 

direção e gerências

todos + Cipa

incentiva e segue a OIT

2011

direção e gerências

 C onsolidado 

todos + Cipa

incentiva e segue a OIT

todos

todos

são exigidos

organiza e incentiva

7.033.497                  6.129.292                  

% de reclamações e crít icas atendidas ou solucionadas:

Número total de reclamações e críticas de consumidores:

são exigidos

organiza e incentiv a
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 (continuação)

8 - OUTRAS INFORMAÇÕES

(7) Estas inform ações referem-se somente à subsidiária integral Copel D istribuição.

• A partir de 2010, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - Ibase não m ais prescreve seu modelo padrão de

Balanço Social por entender que esta ferramenta e m etodologia já se encontram amplamente difundidas entre empresas,
consultor ias e institutos que promovem a responsabilidade social corporativa no Brasil. Assim sendo, a Copel, que já utilizava

este modelo desde 1999, resolveu, fundamentada na orientação do Ibase, m elhorar sua demonstração de Balanço Social,

abordando também informações solicitadas na NBCT 15, visando à transparência de suas informações.

(2) Estes valores referem -se som ente à Educação Ambiental da comunidade. Os valores de público interno estão incluídos em

Capacitação e Desenvolvimento Profissional.

(1) O item Outros Benefícios é composto por: Auxílio doença complementar, Auxílio maternidade prorrogado, Seguros, Vale

transporte excedente, Auxílio invalidez e Morte acidental.

(4) Estas informações referem-se a multas e notificações socioambientais das subsidiár ias integrais da Copel: Copel
Distr ibuição, Copel Geração e Transmissão e Copel Telecomunicações.

Valores referente aos Termos de Compromisso - TCs e Termos de Ajustamento de Conduta - TACs são considerados em

sociais externos ou ambientais, dependendo de sua natureza.

 

• Este Balanço Social contempla dados das controladas Com pagas, Elejor S.A., UEG Araucária Ltda., Copel Empreendimentos

Ltda., Centrais Eólicas do Paraná Ltda. - Ceolpar, Costa Oeste Transmissora de Energia S.A., Transmissora Sul Brasileira

Energia S.A., Marumbi Transmissora Energia S.A. e Dreen Cutia Empreendimentos Eólicos SPE S.A. em virtude da

consolidação de seus resultados com a Copel, exceto quando indicado de outra forma.

(6) Estas informações referem-se somente às subsidiár ias integrais da Copel: Copel Distr ibuição, Copel Geração e Transmissão

e Copel Telecomunicações.

(3) Estes valores referem-se aos gastos do Contrato de Validação dos Créditos de Carbono efetuados pela controlada Elejor.

(5) Este número corresponde ao total de trabalhadores terceir izados contratados no período independentemente do número de

horas trabalhadas. Não representa o número de postos de trabalho terceirizados.

• As notas explicativas - NEs são parte integrante das Demonstrações Financeiras e também contêm outras informações de
natureza socioambiental não contempladas neste Balanço Social.

As Notas Explicativas - NE referem-se às Demonstrações Financeiras da Companhia, disponíveis em www.copel.com.
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7.1. Matriz de Localização e Correlação de Indicadores

A tabela abaixo representa um esforço de correlação entre os indicadores GRI/G3/indicadores setoriais EU (electric utility – setor 

elétrico) e os Princípios do Pacto Global, este último considerado pela Companhia como a grande plataforma de contextualização de 

seus resultados em termos de sustentabilidade global. O Pacto se constitui na mais consistente e difundida plataforma para a ampla 

promoção da sustentabilidade empresarial da atualidade. Ressaltamos que o resultado é de inteira responsabilidade da Companhia 

e reflete sua visão interna de gestão e o processo de testagem da ferramenta “Fazendo a Conexão - usando as Diretrizes GRI/G3 de 

relatório para a Comunidade de Progresso do Pacto Global da ONU”.

Tema Pacto Global
Relatório Anual 2011: 

correlação - itensGRI G3

ESTRATÉGIA E ANÁLISE1

1.1

1.2

Declaração do Presidente sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia.  

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades relativos a 
sustentabilidade e seus efeitos sobre os stakeholders.

1.1

1.1; 1.5.1; 1.5.2; 2.16 e 2.17

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10

PERFIL ORGANIZACIONAL2

Nome da organização. 1.52.1

2.2

2.3

Principais marcas, produtos e/ou serviços.

Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, 
unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures.

Localização da sede da organização.

Número de países em que a organização opera e nome dos países onde se 
encontra a maior parte das operações ou os que são especificamente 
relevantes aos problemas de sustentabilidade abordados no relatório. 

2.4

2.5

1.5; 1.6.1

1.5.1

1.5

1.5 e 1.7

Tipo e natureza jurídica da propriedade.

Mercados atendidos.

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Porte da organização.

Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório referentes 
a porte, estrutura e participação acionária.

Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório.

1.5

1.5; 1.6 e 1.7

1.5; 3.1 e 4.9

1.4

1.9

EU (ind. setorial)Indicadores adicionaisIndicadores essenciais



3.13 1.4 e 2.15Política e prática atual relativa à busca de verificação externa para o relatório.

Sumário de Conteúdo da GRI/G3

Verificação

Limite do relatório (por exemplo: países, divisões, subsidiarias, instalações 
arrendadas, joint ventures, fornecedores). Ver GRI Boundary Protocol 
para orientação adicional.

3.5

Escopo e Limite do Relatório

Processo para a definição do conteúdo do relatório. 1.4

3.6 1.4

3.11
Mudanças significativas no escopo, limites ou métodos de medição 
aplicados no relatório em comparação com anos anteriores.

3.9

Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos, incluindo hipóteses 
e técnicas subjacentes às estimativas aplicadas à compilação dos 
indicadores e de outras informações contidas no relatório. Explique quaisquer 
decisões em não aplicar ou divergir substancialmente dos GRI Indicator Protocols.

1, 2, 10

5.10; 5.11
3.7

Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo 
ou ao limite do relatório. (ver o princípio da informação exaustiva 
para explanação do escopo).

1.4

1.5.1

1.4

3.10

Explicação das consequências de qualquer reformulação de informações 
contidas em relatórios anteriores, bem como das razões para tal reformulação 
(por exemplo:  fusões/aquisições, alteração dos anos/períodos base, natureza 
do negócio, métodos de medição).

1, 2, 10 1.1 e 1.4

1.4

3.8

Base para a elaboração do relatório sobre joint ventures, subsidiárias, 
instalações arrendadas, operações tercerizadas e outras entidades que 
possa afetar significativamente a comparabilidade entre períodos e/ou 
entre organizações.

3.12 Tabela de identificação da localização das divulgações-padrão no relatório. 7

PERFIL ORGANIZACIONAL ESPECÍFICO AO SETOR ELÉTRICO

Capacidade instalada, discriminada por fonte de energia primária 
e por sistema regulatório.EU1

EU2

EU3

EU4

EU5

Produção líquida de energia, discriminada por fonte de 
energia primária e por sistema regulatório.

Número de unidades consumidoras residenciais, industriais, 
institucionais e comerciais.

Comprimento de linhas de transmissão e distribuição aéreas e 
subterrâneas, discriminadas por sistema regulatório.

Alocação de permissões (allowances) de emissões de equivalentes 
de CO2, discriminadas por estrutura do mercado de créditos de carbono.

1.6.1

1.6.1

1.6.4

1.6.4

A Companhia está realizando
 estudo para obtenção de 

créditos de carbono.

PARÂMETROS PARA O RELATÓRIO3

3.3

3.4

Ciclo de emissão de relatórios (anual, bianual, etc.).

Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório 
ou seu conteúdo.

1.4

8

Período coberto pelo relatório (por exemplo: ano fiscal ou civil) 
para as informações apresentadas.3.1

3.2

Perfil do Relatório

Data do relatório anterior mais recente (se houver).

1.4

1.4
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GOVERNANÇA, COMPROMISSOS E ENGAJAMENTO4

Estrutura de governança corporativa, incluindo comitês sob o mais alto 
órgão de governança responsável por tarefas específicas, tais como 
definição da estratégia ou supervisão da organização.

1, 2, 10 2.14.1

Governança

4.2

4.3
Para organizações com uma estrutura de administração unitária, 
declaração do número de membros do mais alto órgão de governança 
independentes e/ou não executivos.

Indicação caso o Presidente do mais alto órgão de governança também 
seja um diretor executivo. 1, 2, 10

1, 2, 10

2.3

2.3 e 2.4

4.4
Mecanismos para acionistas e funcionários fazerem recomendações 
ou darem orientações para a governança.

4.5
Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de 
governança, gestores sênior, e executivos (incluindo acordos decisórios),
e o desempenho da organização (incluindo desempenho social e ambiental).

1, 2, 10

1, 2, 10

2.9 e 2.11

2.1 e 2.6

4.6
Processos em vigor no mais alto órgão de governança para assegurar 
que conflitos de interesse sejam evitados.

4.7
Processo para determinação das qualificações e habilidades exigidas 
dos membros de governança para definir a estratégia da organização 
em tópicos econômicos, ambientais e sociais. 

1, 2, 10

1, 2, 10

2.1 e 2.7

2 e 2.3

4.8
Declarações de missão e valores, códigos de conduta, princípios internos 
relevantes para o desempenho econômico, ambiental e social e o 
status de sua implementação.

4.9

4.10

Procedimentos de governança para supervisionar a identificação e gestão 
por parte da organização do desempenho econômico, ambiental e social,
incluindo riscos e oportunidades relevantes e aderência ou conformidade 
com padrões, códigos de conduta e princípios internacionalmente acordados.

Processos para a autoavaliação do desempenho da governança,
especialmente com respeito ao desempenho econômico, ambiental e social.

1, 2, 3, 4, 5,
 6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 10

1, 2, 10

1.2; 2.7 e 2.8

2; 2.1; 2.7 e 2.9

2.1

4.13

Participação significativa em associações (como federações de indústrias) 
e/ou organismos nacionais/internacionais de defesa nas quais a organização: 
* Possui posições em órgãos de governança; *Participa em projetos ou comitês; 
* Contribui com financiamentos substanciais, que ultrapassam as obrigações 
normais dos participantes; ou * Vê como estratégica sua participação 
como membro.

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 4.1 e 4.4

Engajamento das Partes Interessadas

4.14 Relação entre grupos de partes interessadas envolvidas pela organização.

4.15

4.16

Base para a identificação e seleção das partes interessadas a serem envolvidas.

Abordagens para o engajamento das partes interessadas, incluindo a
frequência do engajamento por tipo e por grupos da parte interessada.

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10

1.8

1.8

1.8

Compromissos com Iniciativas Externas

4.11 Explicação de se e como a organização aplica o princípio da precaução.
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10

Cartas, princípios ou outras iniciativas voluntárias desenvolvidas externamente, 
de caráter econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa.

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 104.12

Principais questões e preocupações que foram levantados por meio do 
engajamento das partes interessadas e que medidas foram adotadas, 
inclusive por meio de sua relatoria.

4.17

Participação de stakeholders em processos decisórios relacionados a 
planejamento energético de desenvolvimento de infraestruturaEU19

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10

1.8

4.5

2; 4.1 e 4.2

2.16
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Presença no Mercado

EC5

EC6

EC7

Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo 
local em unidades operacionais importantes.

Políticas e práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em 
unidades operacionais importantes.

Procedimentos para a contratação local e proporção de cargos da alta gerência 
recrutados na comunidade em locais de operação significativos.

1, 2, 6

6

4.9

4.8

4.9

Impactos Econômicos Indiretos

Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestruturas e serviços 
oferecidos, principalmente benefício público, por meio de engajamento 
comercial, em espécie ou atividades pro bono.

Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, 
incluindo a extensão dos impactos.

4.1 e 4.3

4.5

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10

1, 7, 8, 9

EC8

EC9

16Forma de gestão no setor elétrico – indicadores de desempenho econômico 
Disponibilidade e confiabilidade do sistema

EU6

EU10

Forma de gestão para assegurar a disponibilidade e confiabilidade do 
fornecimento de eletricidade a curto e longo prazo.

Capacidade planejada em comparação à projeção de demanda de eletricidade 
a longo prazo, discriminada por fonte de energia e sistema regulatório.

1.6.1; 1.6.2; 1.6.3; 1.6.4

Indicador não relatado pois o planejamento 
da expansão da geração é realizado pela Empresa

 de Pesquisa Energética – EPE, considerando toda a 
carga do Sistema Interligado Nacional – SIN.

Gerenciamento pelo lado da demanda

EU7
Programas de gerenciamento pelo lado da demanda, incluindo programas 
residencial, comercial, institucional e industrial.

          Eficiência do sistema
          Pesquisa e desenvolvimento

4.9

Pesquisa e desenvolvimento (P&D) Pacto Global
Relatório Anual 2011: 

correlação - itens

Descomissionamento de usinas

EU9 Provisão para descomissionamento de usinas nucleares.
Considerado não aplicável a nossa 

Companhia, pois não possuímos nenhum 
contrato de suprimento firmado diretamente 

com usina nuclear.

EU8
Atividades e despesas referentes à pesquisa e desenvolvimento visando à 
confiabilidade do fornecimento de eletricidade e à promoção do desenvolvimento 
sustentável

5.11 e 5.12

Descrição sobre Forma de Gestão do Desempenho EconômicoDMA
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 3

Desempenho Econômico

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos 
operacionais, remuneração de empregados, doações e outros investimentos
na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital 
e governos.

EC1

EC2
Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades 
da organização devido a mudanças climáticas. 7, 8, 9

3.7

2.15

1EC3

EC4

Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido 
que a organização oferece.

Ajuda financeira significativa recebida do governo.

3.3 e 4.9

4.4 e 4.6
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EN8

EN9

EN10

Água

Total de retirada de água por fonte. 2 

Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada  de água.

Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada.

5.5.1

5.5.1

5.5.1

8

8

8, 9

Biodiversidade

EN11

EN12

Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro 
de áreas protegidas, ou adjacente a elas, e áreas de alto índice de
biodiversidade fora das áreas protegidas.

5.9; 5.9.1 e 5.9.2

5.9.18

8

Descrição dos impactos significativos na biodiversidade de atividades, 
produtos e serviços em áreas protegidas e em áreas de alto índice de 
biodiversidade fora das áreas protegidas. 3 

5.9.2EU13 Biodiversidade de habitats de substituição em comparação à biodiversidade 
das áreas afetadas.

Habitats protegidos ou restaurados.

Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão dos impactos 
na biodiversidade. 4 

Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e em lista nacionais de 
conservação com habitats em áreas afetadas por operações, discriminadas 
pelo nível de risco de extinção.

5.9.1

5.1.2; 5.2.4; 5.9.3 e 5.9.5

5.1.2; 5.2.3 e 5.2.5EN13

EN14

EN15 8

8

8

Eficiência do sistema

EU11

EU12 1.6

Indicador não relatado pois a Companhia 
adota os mesmos critérios de acompanhamento 

usados para usinas hidráulicas

Eficiência média de geração de usinas termelétricas, discriminada 
por fonte de energia e por sistema regulatório.

Percentual de perda de transmissão e distribuição em relação ao total de 
energia.

Descrição sobre Forma de Gestão do Desempenho AmbientalDMA 7, 8, 9

EN1

EN2

Materiais

Materiais usados por peso ou volume. 1 

Percentagem dos materiais usados provenientes de reciclagem.

8

8, 9

5.3.4; 5.5.1; 5.5.6

5.5.1

EN5 Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência. 5.3.5

EN3

EN4

Energia

Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária.

Consumo indireto de energia, discriminado por fonte primária.

5.5.2

5.5.2

8

8

8, 9

EN6
Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia, 
ou que usem energia gerada por recursos renováveis, bem como redução na 
necessidade de energia como resultado dessas iniciativas.

5.118, 9

EN7 5.5.18, 9Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas.
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Iniciativa para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as reduções
atingidas.

Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio por peso.

Nox e SOx e outras emissões atmosféricas significativas por tipo e peso. 6 

Descarga total da água por qualidade e destinação. 7

Peso total de resíduos por tipo e método de disposição. 8 

Número e volume total de derramamentos significativos.

Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou tratados 
considerados perigosos nos termos da Convenção de Basiléia - Anexos I, II, III 
e VIII, e percentual de carregamentos de resíduos transportados 
internacionalmente.

Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de corpos 
d'água e habitats relacionados significativamente afetados por descartes de água 
e drenagem realizados pela organização relatora.

EN18

EN19

EN20

EN21

EN22

EN23

EN24

EN25

8, 9

8

8

8

8

8

8

8

Emissões, Efluentes e Resíduos

EN16
Total de emissões diretas e indiretas de gases causadores do efeito de estufa 
por peso. 5 

Outras emissões indiretas relevantes de gases causadores do efeito de estufa  
por peso.EN17

8

8

5.5.1

5.5.2

Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total 
de produtos vendidos, por categoria de produto.EN27 8,9

Produtos e Serviços

En26
Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e 
a extensão da redução desses impactos. 8,9 5.1

Conformidade

EN28

Transporte

EN29

5.5.1; 5.5.2

5.5.7

5.5.4

5.5.1 e 5.5.7

5.6

5.8

5.6

5.5.1 e 5.5.7

Considerado não aplicável à Copel, visto 
que nosso produto é energia e, portanto, não 

está sujeito à avaliação quanto a esta categoria.

Geral

EN30

Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não 
monetárias, resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos ambientais.

Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens e 
materiais utilizados nas operações da organização, bem como transporte 
dos trabalhadores.

Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo.

8

8

7, 8, 9

5.1.5

5.13

6

Descrição sobre Forma de Gestão do Desempenho Social

Descrição sobre Forma de Gestão Referente a Práticas Trabalhistas

DMA

DMA

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6 4

4
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LA1

LA2

Emprego

Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. 9

Número total e taxa de rotatividade de empregados por faixa etária, 
gênero e região. 10 1, 2, 3, 4, 5, 6

4.9

4.9

LA3
Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos 
a empregados temporários ou em regime de meio período tempo parcial , 
discriminados pelas principais operações.

6 4.9

EU14

EU15

EU16

EU17

Programas e processos que asseguram a disponibilização de mão-de-obra 
qualificada.

Porcentagem de empregados com direito à aposentadoria nos próximos cinco 
e dez anos, discriminada por categoria funcional e região.

Políticas e exigências referentes à saúde e segurança de empregados e de 
trabalhadores terceirizados e sub-contratados.

Dias trabalhados por trabalhadores terceirizados e subcontratados envolvidos 
em atividades de construção, operação e manutenção.

4.9

4.9

4.9

Devido à especificidade de cada contrato, 
o sistema de gestão de terceirizados não 

contempla horas despendidas por 
terceirizados. Está sendo analisada 

a possibilidade de inclusão de dados 
complementares no sistema.

EU18
Porcentagem de trabalhadores terceirizados e subcontratados submetidos 
a treinamento relevante de saúde e segurança. 4.9

LA4

LA5

Relações entre os Trabalhadores e a Governança

Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. 11

Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças 
operacionais,  incluindo  se esse procedimento está especificado em acordos 
de negociação coletiva.

1, 2, 3

4.9

4.9

1, 2, 3

LA10

LA11

Média de horas de treinamento por ano, por empregado, discriminadas por 
categoria funcional.

Programas para a gestão de competências e aprendizagem contínua que 
apoiam a continuidade da empregabilidade dos empregados e para gerenciar
 o fim da carreira.

Segurança e Saúde no Trabalho

4.9

4.9

LA8
Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle 
de risco em andamento para dar assistência a empregados, seus familiares ou 
membros da comunidade com relação a doenças graves.

LA9 Temas relativos a  segurança e saúde cobertos por acordos formais 
com sindicatos. 1

1

LA6

LA7

Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança 
e saúde, compostos por gestores e trabalhadores, que ajudam no monitoramento 
e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional.

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e 
óbitos relacionados ao trabalho, por região. 12

4.9

4.91

1

Indicador ainda não relatado, pois somente 
será possível reunir esses dados após a 

implantação donovo sistema de 
gerenciamento de recursos 

humanos em curso na Companhia.

1

1 4.9

LA12
Percentagem de empregados que recebem regularmente análises de 
desempenho e de desenvolvimento da carreira.

Indicador ainda não relatado, pois 
somente será possível reunir esses dados 
após a implantação do novo sistema de 

gerenciamento de recursos humanos em 
curso na Companhia.

Treinamento e Educação

Diversidade e Igualdades de Oportunidades

LA13

LA14

Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e 
discriminação dos empregados por categoria, de acordo com o gênero, 
faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade.

Proporção de remuneração básica entre homens e mulheres por categoria 
funcional.

1, 2, 6

1, 2, 6

4.9 e 8

4.9
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10

Trabalho Infantil

HR6
Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho
infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil. 1, 2, 5 4.8

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

HR5
Operações identificadas nas quais o direito de exercer a liberdade de associação 
e a negociação coletiva pode estar correndo risco significativo e as medidas
tomadas para apoiar este direito. 13

1, 2, 3 1.8 e 4.9

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo

HR7
Operações identificadas como tendo risco significativo de ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir com a para 
a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo.

1, 2, 4 4.8

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo

HR8
Percentagem do pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas 
ou procedimentos da organização relativos a aspectos de direitos humanos. 1, 2 4.7

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo

HR9
Descrição de políticas, diretrizes e procedimentos para tratar das necessidades 
indígenas. Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas 
e medidas tomadas.

1, 2 4.4

Descrição sobre Forma de Gestão Referente à SociedadeDMA
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 4

Comunidade

SO1
Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir 
os impactos das operações nas comunidades. 14  incluindo a entrada, operação 
e saída.

1, 7 4.5

EU20 1, 7 4.5

EU21 1, 7 4.7

EU22

Abordagem para gestão de impactos de deslocamento

Medidas para planejamento de contingência, plano de gestão e programas de 
treinamento para desastres/emergências, além de planos de 
recuperação/restauração

Número de pessoas deslocadas física e economicamente e indenização, 
discriminados por tipo de projeto. 1, 7 4.5

Corrupção

SO2 10 2.8

2.8SO3

Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de 
riscos relacionados a corrupção.

Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos  
anticorrupção da organização.

Descrição sobre Forma de Gestão Referente a Direitos HumanosDMA 1, 2, 3, 4, 5, 6 4

HR2
Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram 
submetidos a avaliações referentes a direitos humanos e as medidas tomadas. 1, 2, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10HR3
Total de horas de treinamento de empregados em políticas e procedimentos 
relativos a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações, 
incluindo a porcentagem de empregados treinados.

Não-discriminação

HR4 Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas. 1, 2, 6 2.8

4.8

4.2

Práticas de Investimento e de Processos de Compra

HR1
Percentual e número total de contratos de investimento significativos que 
incluam cláusulas ou que foram submetidos a avaliações referentes a 
direitos humanos.

1, 2, 4, 5, 6 4.8
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Saúde e Segurança do Cliente

PR1

4.7

4.7

Ainda não possuímos controle para 
fundamentar resposta a este indicador

1

1

1

PR2

EU25

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde e 
segurança são avaliados visando melhoria, bem como a percentagem das 
principais categorias de produtos e serviços sujeitas a tais procedimentos.

Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na 
saúde e segurança durante o ciclo de vida.

Número de acidentes e óbitos de usuários do serviço envolvendo bens da 
empresa, entre os quais decisões e acordos judiciais, além de casos judiciais 
pendentes relativos a doenças.

Rotulagem de Produtos e Serviços

PR3 1,8

4.7

Considerado não aplicável a nossa Companhia 
pois os serviços de distribuição de energia e
 telecomunicações não permitem rotulagem.

PR4

PR5

Tipo de informações sobre produtos e serviços exigida por procedimentos de 
rotulagem, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a tais exigências.

Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relacionados a informações e rotulagem de produtos e serviços, 
discriminados por tipo de resultado.

Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas 
que medem essa satisfação.

Considerado não aplicável a nossa Companhia 
pois os serviços de distribuição de energia e
 telecomunicações não permitem rotulagem.

1,8

Acesso a serviços e atendimento a clientes

EU28

EU29

EU30

EU23

EU26

EU27

Programas, inclusive aqueles em parceria com o governo, visando melhorar ou 
manter o acesso à eletricidade e serviço de assistência ao consumidor.

Percentual da população não atendida em áreas com distribuição ou serviço 
regulamentados.

Número de desligamentos residenciais por falta de pagamento, discriminados 
por duração do desligamento e por sistema regulatório

Frequência das interrupções no fornecimento de energia.

Duração média das interrupções no fornecimento de energia.

Fator de disponibilidade média da usina, discriminado por fonte de energia e 
por sistema regulatório.

1

1

1

1

1

1

1

4.4; 4.5 e 4.6

1.6.4

3.11

4.7

4.7

1.6

10 2.8SO4 Medidas tomadas em resposta à ocorrência de corrupção.

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 4.4SO5

Políticas Públicas

Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas 
públicas e lobbies.

SO6
Valor total das contribuições financeiras e em espécie para partidos políticos, 
políticos ou instituições relacionadas, discriminadas por país.

Considerado não aplicável visto 
que a Companhia é legalmente impedida 

de efetuar esse tipo de contribuição.

1 5.1.5SO8

Conformidade

Valor monetário de multas (significativas) por não-conformidade com leis e 
regulamentos relativos ao fornecimento e uso dos produtos e serviços.

SO7

Concorrência Desleal

Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e 
monopólio e seus resultados.

Considerado não aplicável visto que a 
Companhia não possui esse tipo de 

ação judicial.

Descrição sobre Forma de Gestão Referente à SociedadeDMA 1, 8 4
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PR7

EU24

Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, 
promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultado.

Práticas para lidar com barreiras relacionadas a idioma, cultura, baixa 
escolaridade e necessidades especiais que se interpõem ao acesso a eletricidade 
e serviço de assistência ao consumidor, assim como ao seu uso seguro.

Número total de reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade 
e perda de dados de clientes.

Valor monetário de multas (significativas) por não-conformidade com leis e 
regulamentos relativos ao fornecimento e uso dos produtos e serviços.

1

1

Comunicações de Marketing

PR6
Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a 
comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio. 1 4.9

Não foram identificados casos de 
não-conformidade com regulamentos 

e códigos voluntários relativos a 
comunicação de marketing.

4.9

Privacidade do Cliente

PR8 1 4.9

Conformidade

PR9 1 5.1.5
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7.2. Certificação

7.2.1. Autodeclaração

7.2.2. Carta de Asseguração KPMG

7.2.3. Checagem de Nível de Aplicação GRI

A Companhia Paranaense de Energia - Copel declara seu Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2011 nível A de aplicação às 

diretrizes da Global Reporting Initiative - GRI, por entender ter atendido satisfatoriamente todos os requisitos solicitados pelos 

indicadores da versão G3, vigente em 2011.

Em processo de asseguração.

Em processo de checagem.
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RESPONSÁVEIS
PELA GOVERNANÇA 
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Encontram-se disponíveis no site da Copel informações 

detalhadas sobre desempenho econômico-financeiro, atos societários, 

governança corporativa, relatórios, balanços anuais e 

trimestrais, dentre outras, bem como área de relações com 

investidores em português, espanhol e inglês.


