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MENSAGEM DO DIRETOR-PRESIDENTE
G4-1, G4-2
O ano de 2014 foi um período de marcos históricos para a Copel,
que celebrou 60 anos de existência com importantes conquistas.
Dando continuidade à estratégia de expansão de seus negócios,
a Copel chegou a 10 estados brasileiros com empreendimentos
de geração e transmissão, primando pela eficiência com
excelência técnica que já lhe é tradicional.
A Copel Distribuição foi eleita pela CIER a melhor do Brasil
e da América Latina no atendimento ao cliente. Já a Copel
Telecom expandiu sua rede de fibra ótica a todos os municípios
paranaenses e aumentou sua base de clientes no ano de 8,2 mil
para 22,5 mil clientes atendidos. Por sua vez, a Copel Renováveis
está começando a escrever um novo e promissor capítulo para
a história da Companhia.
São conquistas que consolidam as perspectivas de geração de
valor em todas as nossas áreas de atuação, dando continuidade
ao crescimento do negócio com foco em projetos com
rentabilidade adequada, que permitam sua solidez financeira e
perenidade, conciliada com o respeito aos públicos com quem
nos relacionamos e com a promoção do desenvolvimento
socioambiental onde quer que nos façamos presentes.

alcançou bons resultados em 2014. Seu lucro líquido somou
R$ 1,3 bilhão, 18,2% a mais que no ano anterior.
O investimento total da Copel em todas as áreas de atuação
alcançou R$ 2,5 bilhões, acompanhado por um programa de
redução de custos, que vem conferindo competitividade e
eficiência às operações da Companhia.
No que diz respeito à busca pelo crescimento sustentado, a
Copel segue atuando de acordo com as melhores práticas
de sustentabilidade empresarial, observando em toda sua
operação a redução do impacto ambiental e a promoção do
desenvolvimento social e da geração de valor a seus públicos. É
evidência desta diretriz a diversificação de suas fontes de geração
de energia, de modo a continuar expandindo sua capacidade
instalada, fazendo frente à crescente demanda nacional por
energia, por meio de fontes alternativas e renováveis, como a
geração eólica.
Entre os novos projetos de geração, destacam-se 28 centrais
eólicas em cinco complexos no Rio Grande do Norte (RN), que
vão adicionar 662,4 MW ao parque gerador, até 2017. Três deles
têm previsão de entrada em operação comercial já no primeiro
semestre de 2015.

Esses avanços são ainda mais relevantes quando se considera
o momento desafiador enfrentado pelo setor elétrico, com
redução do volume de chuvas e o consequente baixo nível
dos reservatórios, fatores que exigiram a operação contínua
e onerosa das usinas térmicas e trouxe grande impacto às
empresas do setor e aos consumidores.

A busca de maior eficiência e sustentabilidade operacional
também alcança de modo significativo a distribuição de energia,
com a ampliação das redes compactas na média tensão e um
grande investimento no desenvolvimento das redes inteligentes
de energia, ou smart grid. Em Curitiba, está sendo realizado um
importante e inovador projeto-piloto de smart grid, concebido
para permitir a completa automação da rede elétrica, a redução
do número de desligamentos e o melhor gerenciamento do
consumo e da geração a partir de fontes descentralizadas.

Ainda assim, com a gestão focada na eficiência, no crescimento
sustentado e na qualidade e excelência na operação, a Copel

O foco na qualidade e excelência como propulsores do
crescimento da Companhia também é essencial ao desempenho
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sustentado do negócio. Para tanto, além das iniciativas praticadas
na área operacional, a Companhia direciona seu potencial de
geração de valor ao estímulo e ao desenvolvimento de seus
públicos, sempre alinhado aos princípios e fundamentos de
sustentabilidade.
Sua participação no Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE) da BM&FBovespa, o compromisso com o Pacto Global da
ONU, o Seminário de Boas Práticas Socioambientais que realiza
anualmente e diversas outras iniciativas, demonstram a maneira
como a Copel tem, consistente e continuamente, dado atenção
à sustentabilidade empresarial como ponto fundamental para a
qualidade e perenidade do negócio.
Ao longo desta publicação, apresentamos aos nossos públicos
os princípios que nos orientam, as iniciativas conduzidas no ano
para realização de nossa estratégia e os caminhos de geração
de valor abertos aos que fazem o crescimento e a solidez
do negócio serem possíveis: nossos empregados, clientes,
acionistas, fornecedores, organizações e comunidades do
entorno de nossos empreendimentos.
É com orgulho de presidir a Copel e gratidão ao trabalho e
confiança de todas as partes interessadas que desejo uma boa
leitura!
Curitiba, 30 de abril de 2015
LUIZ FERNANDO LEONE VIANNA
Diretor-Presidente
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DESTAQUES 2014
• Investimento recorde de R$ 2,5 bilhões em seus negócios.
• Continua a compor a carteira do Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) da BM&FBovespa.
• No segmento de geração, estão em construção duas
hidrelétricas e 28 centrais eólicas, que somarão 1.068 MW ao
parque gerador da Companhia até 2019.
• Ampliação da participação da Copel no segmento de
transmissão com o desenvolvimento de empreendimentos que
somam 4.472 km de linhas de transmissão e 11 subestações que
irão proporcionar Receita Anual Permitida (RAP) à Companhia
de R$ 338,4 milhões.
• Expansão da base de clientes da Copel Telecomunicações,
passando de 8.270 ao final de 2013 para 22.574 ao final de 2014.
• Crescimento de 5,6% na energia vendida ao mercado cativo da
Copel Distribuição e de 3,5% em sua base de clientes, que foi de
4,18 milhões ao final de 2013 para 4,33 milhões de consumidores
no término de 2014.
Prêmios e Reconhecimentos
• Eleita pelos Consumidores como a Melhor Distribuidora do
Brasil do Prêmio Abradee, pela terceira vez nos últimos quatro
anos.
• Conquista do 1º lugar do Prêmio IASC1 Sul com o Melhor
Índice de Satisfação dos Clientes na Região Sul.
• Eleita como Melhor Grande Distribuidora do Brasil no Prêmio
IASC.
Relatório de Sustentabilidade 2014

• Destaque no critério Clientes do Prêmio Nacional da Qualidade
(PNQ), concedido pela Fundação Nacional da Qualidade em
reconhecimento à Copel Distribuição, com base na avaliação de
ações desenvolvidas para a satisfação do cliente.
• Reconhecimento no Prêmio CIER2 de Melhor Distribuidora,
com a conquista da categoria Ouro pela Copel Distribuição
como melhor distribuidora da América Latina pela terceira vez
nos últimos quatro anos.
• A Copel Distribuição recebeu o Prêmio CIER de Responsabilidade
Social pelo melhor desempenho geral em responsabilidade
social.
• Eleita pelo ranking Top of Mind como Marca mais lembrada do
Estado, Empresa onde os paranaenses gostariam de trabalhar e
a Empresa Pública mais eficiente.
• Reconhecimento no Prêmio Sucesu-PR3 à Copel Telecom pelo
bom desempenho, destacando sua participação no avanço do
setor no Paraná.
• Certificada como Empresa Cidadã pelo Conselho Regional de
Contabilidade do Rio de Janeiro, Sistema Firjan4 e Fecomércio5
em reconhecimento às informações apresentadas em seu
Balanço Social Conferido.
• Homenageada pelo Ministério de Minas e Energia e pela
Eletrobrás na comemoração dos 20 anos do Selo Procel, que
reconheceu o trabalho desenvolvido pelas empresas que
mais promoveram a eficiência energética com equipamentos
etiquetados pelo Selo.

1 Índice Aneel de Satisfação do Consumidor.
2 Comisión de Integracion Energética Regional - América Latina.
3 Associação de Usuários de Internet e Telecomunicações.
4 Federação das Indústrias do Rio (Firjan).
5 Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
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SOBRE O RELATÓRIO
G4-18
O presente relatório tem o objetivo de apresentar ao público de
relacionamento da Copel o caminho percorrido para incorporar
efetivamente a sustentabilidade em todos os seus negócios.
Contempla informações sobre a gestão e desempenho no
ano de 2014, de 1° de janeiro a 31 de dezembro, nas áreas
de atuação da Copel Holding e suas subsidiárias integrais:
Copel Geração e Transmissão S.A., Copel Distribuição S.A.,
Copel Telecomunicações S.A., Copel Renováveis S.A. e Copel
Participações S.A.. G4-17, G4-28

(International Financial Reporting Standards – IFRS), considerada
nas informações provenientes das demonstrações financeiras.
G4-15
O conteúdo desse Relatório passa por verificação externa independente, visando
garantir a apresentação de informações de maneira transparente e consistente.
Saiba mais no capítulo “Parecer da Auditoria”. G4-33

Para dúvidas, sugestões ou esclarecimentos sobre o conteúdo
deste relatório, a Copel disponibiliza o seguinte canal de contato:
Fale Conosco – Sustentabilidade. G4-31
Temas Materiais
G4-18

Outros resultados da Companhia são encontrados nos seguintes endereços:
• Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras - http://goo.gl/Cr42q7
• 20F – http://goo.gl/ty9fCl
• Relatórios Socioambientais da Aneel - http://goo.gl/G1NuFr

A publicação foi elaborada de acordo com a metodologia da
Global Reporting Initiative (GRI), versão G4, na opção de
adesão “essencial” e abrange o conjunto de indicadores do
suplemento setorial de energia elétrica. Neste documento,
foram considerados os temas apontados como relevantes pelos
públicos de relacionamento da Companhia, identificados a partir
de um consistente processo de materialidade realizado em 2014
e revalidado em 2015. G4-32
O relatório observa, ainda, as orientações do Balanço Social do
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), da
Norma Brasileira de Contabilidade (NBC T15), do regulamento
do Prêmio Abrasca de Relatório Anual, do framework do IIRC
(International Integrated Reporting Council), da Comunicação
de Progresso em relação aos compromissos assumidos junto
ao Pacto Global e das Normas Internacionais de Contabilidade
Relatório de Sustentabilidade 2014

Para identificar os temas considerados materiais e estratégicos
a serem tratados prioritariamente nessa publicação e na gestão
da Companhia para a sustentabilidade, a Copel realizou em 2014
a construção de sua matriz de relevância, bem como a revisão e
validação de suas partes interessadas. Em janeiro de 2015, essa
matriz foi revalidada visando aferir a existência de possíveis
novos temas relevantes à sustentabilidade da Companhia.
G4-26
Essa revalidação levou em conta uma pesquisa de mídia e de
referências da sustentabilidade empresarial – como o Índice
de Sustentabilidade Empresarial (ISE – BM&FBovespa), o Dow
Jones Sustainability Index (DJSI), o Pacto Global e o Instituto
Ethos – além de uma etapa de validação junto à liderança da
Copel. G4-25
O processo ratificou os temas relevantes que já compunham a
matriz e elencou dois novos temas, a serem abordados nesta
publicação e na gestão da Copel.
Conheça mais sobre o processo de consulta aos stakeholders e definição da materialidade da
Copel: http://goo.gl/G5VAyU
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G4-19, G4-27

TEMAS
ESTRATÉGICOS

TEMAS ESTRATÉGICOS
Fontes Alternativas Renováveis
Desempenho Econômico-Financeiro
Ética, Transparência e Prestação de Contas
Regulação, atendimento à legislação e custos e tarifas
Gestão da Biodiversidade e Recursos Hídricos
Relacionamento com partes interessadas

*Engajamento do consumidor final no uso mais eficiente
de energia elétrica

Relação entre a estratégia da Companhia, os temas relevantes e
os indicadores reportados
G4-20, G4-21, G4-24
TEMAS
ESTRATÉGICOS

LIMITES E ASPECTO
MATERIAL
RELEVANTE

Fontes Alternativas
Renováveis

*Perfil Organizacional
Setor Elétrico

Desempenho
Econômico e
Financeiro

*Desempenho
econômico; Presença
no mercado
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INDICADORES

ABRANGÊNCIA
DOS
INDICADORES

G4-EU1, G4-EU2

Todos os stakeholders,
mais especificamente
Governos e parceiros

G4-EC1, G4-EC2

Todos os stakeholders
mais especificamente
sistema financeiro,
investidores, acionistas
e parceiros

ABRANGÊNCIA
DOS
INDICADORES

**Combate
à corrupção;
Concorrência desleal;
Mecanismos de
reclamações

Regulação,
atendimento a
legislação e custos e
tarifas

***Conformidade;
G4-EN29, G4-SO8,
Saúde e segurança do
G4-PR9, G4-PR2
cliente

Gestão da
Biodiversidade e
Recursos Hídricos

*Água;
Biodiversidade;
Emissões; Efluentes

Relacionamento
com partes
interessadas

*Impactos
econômicos indiretos;
Prática de compras;
Direitos indígenas;
Comunidades locais;
Mecanismos de
reclamações; Acesso
à energia

Excelência em
custos, processos e
qualidade

***Perfil
organizacional
setor elétrico;
Disponibilidade
e confiabilidade;
Eficiência no sistema;
Acesso à energia;
Rotulagem de
produtos e serviços

Gestão do
conhecimento e
valorização da força
de trabalho

**Emprego;
Treinamento e
educação

G4-LA1, G4-LA2,
G4-LA9, G4-LA10,
G4-LA11

Empregados, parceiros e
gerações futuras

Engajamento do
consumidor final
no uso eficiente de
energia elétrica

***Gestão da
demanda

G4-EU7

Todos os stakeholders

Gestão do impacto
socioambiental na
cadeia de valor

*Práticas de compra;
Avaliação de
fornecedores em
questões ambientais,
práticas trabalhistas,
direitos humanos
e impactos na
sociedade

*Gestão do impacto socioambiental na cadeia de valor
*Esses dois novos temas foram identificados no processo de atualização da matriz, com
um posicionamento único no ponto de alta relevância para o público interno e externo,
representando sua importância percebida, porém sem utilizar a mesma base de pesquisa
adotada na sua construção. G4-23

INDICADORES

Ética, Transparência
e Prestação de
Contas

Excelência em custos, processos e qualidade
Gestão do conhecimento e valorização da força de trabalho

LIMITES E ASPECTO
MATERIAL
RELEVANTE

G4-SO3 a G4-SO5,
G4-SO7, G4-SO11

G4-EN8, G4-EN9,
G4-EN11 a G4-EN14,
G4-EN15 a G4-EN21,
G4-EN22
G4-EC7 a G4-EC9,
G4-HR8, G4-SO1,
G4-SO2, G4-EU22,
G4-SO11, G4-EU26

G4-EU3, G4-EU10,
G4-EU12, G4-EU28
a G4-EU30, G4-PR5

G4-EC9; G4-EN32;
G4-EN33; G4-LA14;
G4-LA15; G4-HR10;
G4-HR11; G4-SO9;
G4-SO10

Todos os stakeholders

Governo, órgãos
reguladores, ONGs,
consumidores
Órgãos ambientais,
ONGs e comunidades

Todos os stakeholders

Clientes e consumidores

Todos os stakeholders

Limites: * Todas as áreas de negócios
** Todas as áreas de negócios, principalmente para a Holding
*** Todas as áreas de negócios, principalmente para a distribuição de energia
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PERFIL
A Copel
Estrutura Societária
Missão, Visão e Valores
Áreas de Atuação

Arara-Vermelha/Pantanal/Mato Grosso
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A COPEL
A Copel – Companhia Paranaense de Energia – atua na
geração, transmissão, distribuição de energia, no setor de
telecomunicações. G4-3
Conheça a história dos 60 anos da Copel. Uma trajetória que se confunde com a
do Paraná, motivo de orgulho para empregados e paranaenses.
http://goo.gl/qlxBhP

Fundada há 60 anos e com sede em Curitiba (PR), a Companhia
está presente em dez estados brasileiros, por meio de estrutura
composta por um parque gerador próprio de usinas, linhas
de transmissão, subestações e redes de distribuição, além de
operar um sistema ótico de telecomunicações e participar nos
setores de saneamento e gás. G4-4, G4-5, G4-6
A Companhia é uma empresa de capital aberto, constituída
sob a forma de sociedade de economia mista e controlada
pelo Governo do Estado do Paraná, com ações negociadas na
BM&FBovespa e nas Bolsas de Nova Iorque e Madri. G4-7

ESTRUTURA SOCIETÁRIA
A Copel tem, em sua estrutura, diversas subsidiárias que controla
integralmente ou nas quais possui participação, conforme
apresentado no organograma a seguir:
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ORGANOGRAMA - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA / Posição em 31/12/2014

ESTADO DO PARANÁ

BNDESPAR

58,63%
31,07%

26,41%
23,96%

Votante
Total

Votante
Total

CUSTÓDIA EM BOLSA (Free Float)

ELETROBRAS

13,70%
44,17%

1,06%
0,56%

Votante
Total

OUTROS ACIONISTAS
Votante
Total

0,20%
0,24%

Votante
Total

BM&FBOVESPA
13,14%
Votante
27,13%
Total
NYSE
0,56%
17,02%

Votante
Total

LATIBEX
0,00%
0,02%

Votante
Total

COPEL

(1) COPEL GERAÇÃO
E TRANSMISSÃO S.A.

(1) COPEL PARTICIPAÇÕES S.A.

(1) COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

(1) COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.

(1) COPEL RENOVÁVEIS S.A.

100%

100%

100%

100%

100%

(4) Marumbi Transmissora
de energia S.A. (80%)

(4) Dominó Holdings S.A.
49,0%
Total

(2) UEG Araucária LTDA. (60%)
(4) Costa Oeste Transmissora
de energia S.A. (51%)
(5) Consórcio Energético
Cruzeiro do Sul (51%)
(4) Mata de Santa Genebra
Transmissão (50,1%)
(4) Guaraciaba Transmissora
de energia (TP SUL) S.A. (49%)
(4) Matrinchá Transmissora de
energia (TP NORTE) (49%)
(4) Integração Maranhaense
Trans. de energia S.A. (49%)
(4) Caiuá Transmissora de
energia S.A. (49%)
(4) Cantareira Transmissora
de energia S.A. (49%)
(5) Consórcio São Jerônimo (41,2%)
(4) Paranaíba Transmissora de
energia S.A. (24,5%)
(4) Transmissora Sul Brasileira
de energia S.A. (20%)
(5) Consórcio Tapajós (11,1%)

(1) Nova Eurus IV Energias
Renováveis S.A. (100%)
(1) Nova Asa Branca I Energias
Renováveis S.A. (100%)
(1) Nova Asa Branca II Energias
Renováveis S.A. (100%)

(3) Carbocampel S.A. (49%)
(3) Copel Amec S/C LTDA.
(Em Liquidação) (48%)
(3) Sercomtel S.A.
Telecomunicações (45%)
(3) Escoelectric LTDA. (40%)

(1) Nova Asa Branca III Energias
Renováveis S.A. (100%)

(3) Foz do Chopim Energética
LTDA. (35,8%)

(1) Santa Maria Energias
Renováveis S.A. (100%)

(3) Dois Saltos Empreend. de geração
Energia Elétrica LTDA. (30%)

(1) Santa Helena Energias
Renováveis S.A. (100%)

(3) Dona Francisca Energética S.A.
(23%)

(1) Ventos de Santo Uriel S.A.
(100%)
(2) Elejor - Centrais Elétricas
do Rio Jordão S.A. (70%)
(2) Companhia Paranaense de
Gás - Compagas (51%)
(4) Voltalia São Miguel do
Gostoso Participações S.A. (49%)

(2) UEG Araucária LTDA. (20%)
(3) Companhia de Saneamento do
Parana SANEPAR (7,6%)
(7) Paraná Gás Exploração e
produção S.A. (30%)

(1) Cutia Empreeendimentos
eólicos SPE S.A. (100%)

(1) São Bento Energia (100%)

São Bento do Norte I S.A. (99,9%)

GE Olho D‘água S.A. (100%)

São Bento do Norte II S.A. (99,9%)

GE Boa Vista S.A. (100%)

São Bento do Norte III S.A. (99,9%)

GE Farol S.A. (100%)

São Miguel I S.A. (99,9%)

GE São Bento do Norte S.A. (100%)

São Miguel II S.A. (99,9%)
São Miguel III S.A. (99,9%)
(1) Subsidiária Integral
(2) Controladas
(3) Coligadas
(4) Controladas em conjunto
(5) Consórcios
(6) Consórcios para Investimentos
(7) Sem Investimentos realizados
Obs.: a Copel também possui
0,82% do Capital Total da
Investco S/A (UHE Lajeado)

(6) Consórcio Baixo Iguaçu (30%)
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

ÁREAS DE ATUAÇÃO

G4-56

G4-8 G4-9

A Copel tem como premissas as diretrizes expressas em seu
referencial estratégico que baliza sua gestão e orienta todas as
ações e decisões internas e externas da Companhia.

Participação no mercado em 2014

REFERENCIAL ESTRATÉGICO

Prover energia e soluções para o desenvolvimento
com sustentabilidade

MISSÃO

Simplesmente a melhor da década
VISÃO

VALORES

Ética
Respeito às pessoas
Dedicação
Transparência
Segurança
Responsabilidade
Inovação

PRINCIPAIS PRODUTOS (%)

Brasil

Região Sul

Paraná

Geração de energia elétrica (1)

3,7

22,5 (2) (3)

54,1(2) (3)

Transmissão de energia elétrica (4)

1,8

9,9

29,3

Distribuição de energia elétrica (5)

6,1 (6)

33,8 (6)

97,1 (7)

Distribuição de gás (8)

3,9

42,1

100,0

Fonte: Relatório de Administração e as usinas eólicas
(1) Não incluídas as participações da Copel
(2) Não incluída a Usina de Itaipu
(3) Não inclui as usinas do Rio Paranapanema
(4) O mercado refere-se à Receita Anual Permitida – RAP
(5) Participação no atendimento ao mercado cativo/livre
(6) Fonte: Empresa de Pesquisa Energética – EPE
(7) Dado estimado
(8) Considerado volume distribuído no Paraná, com térmica

Geração
G4-EU1, G4-EU2, G4-EU11

• Parque gerador com capacidade instalada de 4.754,6 MW e garantia física de
2.068,1 MW médios.
• 20 usinas próprias – sendo 18 hidrelétricas, uma termoelétrica e uma eólica – e
três participações.
• Produção líquida de 24.604,9 GWh, energia suficiente para iluminar uma cidade
de 1,5 milhão de habitantes, sendo 99,7% proveniente de fontes renováveis –
hidrelétrica e eólica.
• Eficiência média das usinas termelétricas de 52% na UTE Araucária e 14% na
UTE Figueira, em 2014.
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Usinas hidrelétricas próprias
Usina termelétricas próprias

Usina eólica com participaçãp acionária
Usinas hidrelétricas com participação acionária

Apenas 5% do parque de geração tem concessão a vencer até 2017.

Renováveis

G4-13
APC

FRA

MUA

MOU
MEL

RPA

GJR FCH CAS
CAV
FND
DRJ SCL
GNB
SDV
CIM
GBM

PGI

SJR
ARC

CURITIBA

CHE

GPS
MUB
GNA

PAL
GBM - UHE Gov. Bento Munhoz
da Rocha Netto (Foz do Areia)
GNB - UHE Gov. Ney Aminthas
de Barros Braga (Segredo)
GJR - UHE Gov. José Richa (Salto Caxias)
GPS - UHE Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza
GNA - UHE Guaricana
CHE - UHE Chaminé
APC - UHE Apucaraninha
MOU - UHE Mourão
DRJ - UHE Derivação do Rio Jordão
MUB - UHE Marumbi
SJR - UHE São Jorge
CIM - UHE Chopim I
RPA - UHE Rio dos Patos
CAV - UHE Cavernoso
CAS - UHE Cavernoso II
MEL - UHE Melissa
SDV - UHE Salto do Vau
PGI - UHE Pitangui
MUA - UHE Mauá
ARC - UTE Araucária
FRA - UTE Figueira
UEE - Usina Eólica de Palmas
FND - UHE Fundão
SCL - UHE Santa Clara
FCH - UHE Julio de Mesquita (Foz do Chopim)

Relatório de Sustentabilidade 2014

A renovação dos ativos é uma das estratégias adotadas pela
Companhia para ampliar sua capacidade de geração para os
próximos anos. Buscando aprimorar seu conhecimento no
desenvolvimento e implantação de projetos de novas tecnologias
de geração, a Copel trabalha para antecipar tendências e reduzir
custos de implantação e impactos socioambientais, garantindo
seu crescimento sustentável.
Estão em construção 28 novos parques eólicos que, juntos,
acrescentarão 662,4 MW à potência instalada da Companhia em
energia eólica até o final de 2017.
Distribuição

4.754,6 MW de capacidade instalada total

Carvão Mineral
Uma usina própria
com 20,0 MW de
capacidade instalada
-0,42% do total.
Eólica
Uma usina própria
com 2,5 MW de
capacidade instalada
-0,05 % do total.
Hidrelétrica
18 usinas próprias
a três participações,
com 4.732,1 MW
de capacidade instalada
- 99,53% do total.
Conheça em detalhes o perfil das usinas
apresentadas no mapa, visitando o site da
Copel, no endereço: http://goo.gl/k8BMNx

O negócio de distribuição da Copel conta com uma estrutura de
183.921 km de redes, 6.003,9 km de linhas e 361 subestações e
atende a 99,9% dos domicílios nas regiões urbanas do Paraná e
mais de 99,6% das residências rurais.
G4-EU4, G4-EU26
4ª maior distribuidora do país em unidades consumidoras, 3ª maior em consumo de
energia elétrica (MWh) e a 5a maior em receita de fornecimento.

São, ao todo, mais de 4,3 milhões de unidades consumidoras
em 394 municípios e mais de 1,1 mil localidades (distritos, vilas
e povoados) paranaenses. Esse volume representa 3,4 milhões
de residências, 91 mil indústrias, 369 mil estabelecimentos
comerciais, 372 mil propriedades rurais e 57 mil atendimentos
(poderes públicos, iluminação pública, serviços públicos, próprio
e consumidores livres).
G4-EU3
Perfil
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Em 2014, a Copel Distribuição concluiu e conectou ao sistema 3
novas subestações e 32 novas linhas de alta tensão (575,6 km),
além de efetuar cerca de 144 mil novas ligações elétricas.
G4-13

Empreendimentos de Transmissão
RR

AP

Transmissão
G4-EU4
A Copel atua na transmissão em quatro regiões brasileiras –
Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Ao todo, são detidas e
operadas pela Companhia 2.204,5 km de linhas de transmissão e
33 subestações da rede básica, com potência de transformação
da ordem de 12.352 MVA.

AM

MA

PA

CE

PB

PI

AC
RO

RN

PE
AL
SE

TO
BA
MT

Telecomunicações

DF
GO
MG

Primeira empresa do setor elétrico no Brasil licenciada pela
Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para prestar
serviços de telecomunicações, a Copel atende cerca de 22.574
clientes em 399 municípios do Paraná, dois em Santa Catarina,
Mato Grosso e São Paulo por meio de uma rede de tecnologia
de ponta com 9.608 km de cabos de fibra ótica de alta velocidade
de troca de dados, e 15.817 km de cabos de acesso.

Com a estrutura de telecomunicações da Companhia, o Paraná é o único Estado
100% digital do Brasil.

ES

MS
SP

RJ

PR
SC

RS

Região Centro-Oeste
Guaraciaba Transmissora (600 km + 1 SE)
Matrinchã Transmissora (1.005 km + 3 SE)
Região Sul
Marumbi Transmissora (28 km + 1 SE)
LT Londrina - Figueira e LT Foz do Chopim - Salto Osório (98 km)
LT Bateias - Curitiba Norte (33 km + 1 SE)
LT Foz do Chopim - Realeza (53 km + 1 SE)
LT Assis - Londrina (120 km)
Região Nordeste
Integração Maranhense (365 km)
Paranaíba Transmisora (967 km)
Região Sudeste
LT Araraquara - Taubaté (356 km)
LT Assis - Paraguaçu Paulista II (37 km + 1 SE)
SPE Mata de Santa Genebra (847 km + 3 SE)
SPE Cantareira (328 km)
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GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA
Governança Corporativa
Conduta Ética
Gestão de Riscos
Estratégia

Cidade de São Paulo
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
O modelo de governança adotado pela Copel integra práticas
pautadas pela transparência, conformidade e responsabilidade
social empresarial, em consonância com as melhores práticas
propostas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC).
Quatro princípios orientam a governança corporativa da Copel:
Transparência; Equidade; Prestação de Contas; e Responsabilidade Corporativa.
As ações da Copel na BM&FBovespa integram o Nível 1 de Governança
Corporativa, que prevê a adoção de práticas que favoreçam a transparência e
o acesso às informações pelos investidores. Além disso, integram a carteira do
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que, por meio de um detalhado
processo, seleciona empresas comprometidas com a sustentabilidade.

Considerando esses princípios, a Copel se compromete a:
- Realizar comunicação interna e externa com total transparência,
de forma espontânea, franca e ágil, sem restrição ao desempenho
econômico-financeiro, social e ambiental, e que norteie ação
empresarial para a criação de valor.
- Conceder tratamento justo e igualitário a todos os grupos
minoritários, quer sejam do capital (acionistas) ou de qualquer
outra parte interessada. Atitudes ou políticas discriminatórias,
sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis.
- Zelar para que os agentes da Governança Corporativa
(acionistas/cotistas, Conselho de Administração, Comitê de
Auditoria, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva) prestem contas
de sua atuação a quem os elegeu e respondam integralmente
por todos os atos que praticarem no exercício de seus mandatos.
Relatório de Sustentabilidade 2014

- Fomentar as melhores práticas de desenvolvimento sustentável
em sua área de abrangência, conciliando as questões de
desenvolvimento econômico com as de responsabilidade
socioambiental.
- Aprimorar constantemente o gerenciamento de riscos que
envolvem os negócios da Companhia.
- Manter um adequado sistema de controles internos, com
avaliação constante de sua efetividade e conformidade.
- Avaliar e propor ações para a disseminação contínua de ética
em todos os níveis de relacionamento interno e externo.
- Avaliar as possibilidades de existência de situações que
envolvam decisões motivadas por interesses distintos daqueles
da organização, criando mecanismos para evitar conflito de
interesses.
G4-41
- Cumprir as disposições legais em âmbito nacional e
internacional, quando aplicável, alinhadas aos requisitos do
ambiente regulatório da Companhia.
- Criar um conjunto eficiente de mecanismos, a fim de assegurar
que a conduta da alta administração da Companhia esteja
sempre alinhada com o enfoque de suas partes interessadas.
A Copel tem um longo histórico como Companhia aberta: já são
21 anos de listagem na BM&FBovespa, sendo a primeira empresa
do setor elétrico brasileiro presente há 18 anos na Bolsa de Nova
Iorque e há 13 anos na União Europeia, na Bolsa de Madri.

Conheça os principais documentos e políticas que norteiam a condução da Companhia:
http://www.copel.com/hpcopel/ri/mapaGovernanca.jsp

Governança e Estratégia
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Administração
G4-34, G4-38, G4-40, G4-42, G4-45, G4-47

...
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
• Define as diretrizes do negócio e toma decisões estratégicas.
• Membros: acionistas com direito a voto (ações ordinárias), que
reúnem-se em fórum anualmente ou, extraordinariamente,
sempre que necessário.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
• Delibera e define a orientação geral dos negócios.
• Membros: 9 (sendo 7 independentes).
• Mandato: 2 anos após eleção em Assembleia.

CONSELHO FISCAL
• Órgão permanente que analisa e orienta as
demonstrações financeiras e fiscaliza os atos dos
administradores.
• Membros: 5 efetivos e 5 suplentes.
• Mandato: 1 ano.

DIRETORIA REUNIDA
• Tem funções executivas e aplica a estratégia da Companhia.
• Membros: presidente, 4 diretores e 1 diretor adjunto.
• Mandato: 3 anos após eleição pelo CAD.

DIRETOR-PRESIDENTE

COMITÊ DE AUDITORIA

CONSELHO DE ORIENTAÇÃO ÉTICA

• Fiscaliza, revisa, supervisiona, acompanha e apresenta
recomendações sobre as atividades da Companhia.
• Membros: 3 independentes e integrantes do CAD.
• Mandato: 2 anos.

• Zela pelo cumprimento do Código de Conduta.
• Membros: 9 (sendo 8 empregados e 1 representante
da socidedade civil).
• Apoiado pela Comissão de Análises de Denúncia de
Assédio Moral (Cadam).

DIRETOR ADJUNTO
HOLDING

COMITÊ DE
DIVULGAÇÃO DE ATOS
E FATOS RELEVANTES
• Apoia a Diretoria de
Relações com Investidores
na prática da Política de
Divulgação.
• Membros: 15

DIRETORIA DE FINANÇAS E DE

DIRETORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

DIRETORIA DE RELAÇÕES

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAIS

DE NEGÓCIOS

SUBSIDIÁRIAS INTEGRAIS

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Relatório de Sustentabilidade 2014

COPEL GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO S.A.

COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.

COPEL RENOVÁVEIS S.A.

COPEL PARTICIPAÇÕES S.A.
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Os membros da Liderança da Copel também têm participações e
posições estratégicas em outras associações, como apresentado
no item 12.12, nas páginas 228 a 231 do Formulário de Referência
da Companhia, disponível em:
http://goo.gl/PKDLkk.
O documento também apresenta em detalhes o perfil e
experiência dos administradores – item 12.6/8, páginas 215 e
222 e remuneração – item 13.2, página 244.
Remuneração e Autoavaliação
G4-43, G4-44, G4-51, G4-52
A remuneração anual dos Administradores e Conselheiros
Fiscais da Copel é definida na Assembleia Geral e leva em conta
a remuneração do exercício anterior acrescida de correção
monetária acumulada no período e, eventualmente, de ganho
real.
Em 2014, a remuneração global anual da Diretoria, do Conselho
de Administração e do Conselho Fiscal foi de R$ 9,8 milhões.
A Copel promove, anualmente, a autoavaliação do Conselho
de Administração e de seus Conselheiros, da Diretoria e de
seus Diretores e dos Membros do Comitê de Auditoria, visando
promover a melhoria contínua dos seus desempenhos.
Os Conselheiros e Diretores respondem a um questionário,
específico para cada órgão, para o qual são realizadas tabulação
dos dados e análise do resultado, indicando pontos positivos e
negativos, e propostas de melhoria.
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CONDUTA ÉTICA
G4-56
A Copel preza pela conduta ética e atuação transparente,
estabelecendo diretrizes e princípios orientadores e
disciplinadores, que são refletidos em suas políticas corporativas
e em seu Código de Conduta.
O Código de Conduta é um documento que reflete a integridade
dos procedimentos da empresa nas relações com seus
empregados e demais partes interessadas e foi instituído com
base nos valores da Copel, nos princípios do Pacto Global e
nos princípios da Governança Corporativa. Os preceitos nele
estabelecidos têm o objetivo de servir como orientadores dos
atos de todas as pessoas que exercem em nome da Copel, sejam
empregados, administradores ou contratados.
Cada empregado da Companhia recebe uma versão impressa do
Código de Conduta e declara o compromisso com as disposições
nele contidas. O documento é também disponibilizado a todas
as partes interessadas, no site da Companhia:
http://goo.gl/SqWEhX
As denúncias de fraudes de natureza contábil e fiscal, de
assuntos relacionados à auditoria e controles internos, assédio
moral e descumprimento do Código de Conduta, são tratadas
por diferentes canais, tais como:
G4-57, G4-58

Governança e Estratégia
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Canais de denúncia
CANAL DE COMUNICAÇÃO CONFIDENCIAL

Voltado ao público interno, destina-se à comunicação de fraudes
ou irregularidades que envolvam questões de finanças, auditoria
ou contabilidade da Copel, bem como o descumprimento em
relação às leis e normas da Companhia. O canal garante proteção
e preservação da identidade do manifestante e resposta a sua denúncia.
Disponível 24 horas por dia, sete dias da semana e com ligação gratuita.
Telefone: 0800 643 5665
OUVIDORIA

Voltada ao público interno e externo para: informações, sugestões,
reclamações, denúncias e questionamentos.
Funciona durante os dias úteis, das 8h às 18h, com ligação gratuita.
Telefone: 0800 647 0606
E-mail: ouvidoria@copel.com
Pessoalmente ou por escrito: Rua Professor Brasilio Ovidio da Costa,
1703 - Santa Quitéria - CEP: 80310-130 - Curitiba (PR)
COMISSÃO DE ANÁLISE DE DENÚNCIAS DE ASSÉDIO MORAL (CADAM)

Comissão de atendimento e apoio a todo empregado vítima de
assédio moral em seu ambiente de trabalho.
E-mail: cadam@copel.com
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO ÉTICA (COE)

Avalia denúncias sobre descumprimento do Código de Conduta
e tem um prazo máximo de 90 dias para oferecer uma resposta
final com as orientações pertinentes.

A Copel está aberta para receber demandas de informação,
solicitação de serviços, críticas ou sugestões de melhoria,
orientações
e reclamações
de seus públicos
de- 2025
relacionamento
MAPA ESTRATÉGICO
CORPORATIVO
2014
por meio de diversos canais de atendimento:
http://www.copel.com/hpcopel/acopel/atendimento.jsp
Combate à Corrupção
FINANCEIRA

estáde
empenhada
em
• Maximizar o valorAdaCopel
Empresa
forma sustentável

aperfeiçoar seus processos
A
Companhia
desaprova
a
e normas, conferindo maior
corrupção em todas as suas
transparência e segurança às
formas, oferece orientações para
suas atividades. Conheça seu
combatê-la - comunicadas a todos
o modelo
de gestão
E MERCADO
hotsite
de Compliance, com
osCLIENTES
empregados
por •• Consolidar
meio do
Expandir os negócios
em
que
atua as práticas
detalhes sobre
Código de Conduta.
• Melhorar o desempenho em sustentabilidade
e

políticas

adotadas

nesse

sentido: http://goo.gl/Q1J3uh
Todas as unidades operacionais
são submetidas anualmente à
avaliação de riscos relacionados
PROCESSOS INTERNOS
• Aumentar a eficiência operacional
à corrupção
e a erros que
possam
• Ser excelente em gestão de OPEX e CAPEX
interferir nos resultados de suas
demonstrações financeiras.
G4-SO3
APRENDIZADO E

• Prover soluções
inovadoras, potencializar
dos
NoCRESCIMENTO
período, 100 empregados
foram treinados
em temasuso
como
sistemas existentes e ampliar as plataformas para
fraudes, investigações eautomatização
disputas, implantação do sistema de
Compliance e Lei Anticorrupção.
• Promover excelência em segurança e saúde no
trabalho
G4-SO4
• Promover capacitação das pessoas nas competências
requeridas para funções técnicas e gerenciais
Em 2014, foram identificados
dois casos de corrupção. Um deles
• Prover ações de gestão de pessoas e desempenho

resultou no desligamento de dois empregados e o outro está
em processo de investigação.
G4-SO5

E-mail: conselho.etica@copel.com
Reafirmando seu compromisso com a transparência e o combate à corrupção, a
Copel aderiu a Chamada à Ação lançada em 2014, pelo Pacto Global da ONU. A
iniciativa tem como objetivo estimular os governos a combaterem a corrupção.
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GESTÃO DE RISCOS
G4-2
Política, identificação e gestão
No intuito de fortalecer seu processo de Governança Corporativa
a Companhia adota como estratégia a Gestão Integrada de Riscos
Corporativos (GIRC), que permite identificar e considerar todas
as formas de riscos em seu processo decisório e nas atividades
diárias.
As diretrizes adotadas estão refletidas na Política de Gestão de
Riscos Corporativos e são baseadas em estruturas e padrões
reconhecidos, como o Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO) e a ISO 31000, que têm
como objetivos maximizar os valores econômicos, sociais e
ambientais para todas as partes interessadas e assegurar a
conformidade com as leis e regulamentos vigentes.
A estratégia de gestão de riscos adotada pela Companhia
contempla riscos legais, regulatórios, socioambientais e
reputacionais, entre outros. Sua identificação e análise servem
de base ao processo decisório e às atividades operacionais e é
realizada a partir do seguinte perfil:
• Riscos Estratégicos: são associados ao planejamento estratégico e à tomada de decisão da alta administração, e que
podem acarretar perdas substanciais no valor econômico da
Companhia.

Em função da incerteza intrínseca aos riscos e à natureza do
setor em que opera, o modelo de gestão de riscos da Copel adota
parâmetros de apetite ao risco; considera sua possibilidade
de ocorrência e seus impactos financeiros, operacionais e de
imagem; prevê ferramentas para seu tratamento e sua mitigação
e, no âmbito dos seus negócios, promove inúmeras ações que
estão alinhadas ao princípio da precaução.
G4-14

Em 2014, o Comitê de Gestão de Riscos Corporativos reportou ao Comitê de
Auditoria o acompanhamento de 35 preocupações significativas relacionadas aos
negócios da Companhia, da seguinte natureza:
• Consumidores
• Partes relacionadas
• Impostos diferidos
• Contingências e depósitos judiciais
• Imobilizado, intangível e contas a receber vinculados à concessão
• Empréstimos, financiamentos e debêntures
• Ativos e Passivos regulatórios
• Benefícios pós-emprego
• Instrumentos financeiros
• Informações por segmento
• Tecnologia de Informação
• Discussões regulamentares

G4-49, G4-50

• Riscos Operacionais: são relacionados a eventos originados
na própria estrutura da organização – por meio de seus processos,
seu quadro funcional ou seu ambiente de tecnologia – e a
eventos externos associados ao aspecto econômico, político,
socioambiental, natural ou setorial em que a organização atua.

Como parte das ações adotadas, a Copel estabeleceu o Comitê
de Gestão de Riscos Corporativos, órgão de caráter consultivo
e permanente, tendo como objetivos principais a supervisão e o
monitoramento do gerenciamento de riscos e o assessoramento
ao Comitê de Auditoria, de forma a assegurar a boa gestão dos
recursos e a proteção e valorização do seu patrimônio.
G4-45, G4-46, G4-47

• Riscos Financeiros: são relacionados às operações financeiras
da Companhia, incluindo riscos de mercado, crédito e liquidez.

Em 2014, como forma de dar continuidade ao aprimoramento
desse modelo de gestão de riscos corporativos, a Copel
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intensificou a utilização de seu software de gerenciamento de
riscos (SAP-GRC), que é integrado ao seu sistema de gestão e
auxilia no controle dos principais indicadores de risco, alinhando
os eventos de risco com seu potencial impacto, propiciando a
tomada de decisão dos gestores de riscos nos diversos níveis
da Companhia.
Além disso, atua de forma sistemática na avaliação de riscos de
corrupção, submetendo as unidades operacionais anualmente
à avaliação de riscos relacionados à corrupção e a erros que
possam interferir nos resultados de suas demonstrações
financeiras.
Os controles internos são testados pela Auditoria Interna da
Companhia, visando avaliar a efetividade quanto à mitigação
dos riscos identificados. Nesse contexto são consideradas as
atividades mais suscetíveis a fraudes, as melhores práticas
de auditoria do mercado e a experiência dos auditores. Os
resultados de tais testes são reportados à alta administração da
Companhia e são demandadas ações corretivas para os casos
de não conformidades.
A Companhia também submete seus processos e controles
internos à empresa de auditoria independente, a qual realiza
novos testes de conformidade dos controles internos, inclusive
contra riscos de fraude.
Além de tais procedimentos, a Companhia adota como prática
a emissão, pelos gestores dos processos, de Certificados
de Controles Internos, semestrais e anuais, pelos quais os
gerentes formalizam sua ciência quanto às não conformidades
encontradas pela Auditoria Interna nos processos sob sua
gestão, bem como seu compromisso de regularizá-las.
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E S T R A T ÉCANAL
G I ADE COMUNICAÇÃO CONFIDENCIAL

MAPA ESTRATÉGICO CORPORATIVO 2014 - 2025

G4-42, G4-45

Voltado ao público interno, destina-se à comunicação de fraudes
ou irregularidades que envolvam questões de finanças, auditoria
A estratégia
da Copeldaorienta
a como
condução
e operação
dos
ou contabilidade
Copel, bem
o descumprimento
em
às alcançar
leis e normas
Companhia.
O canal garante
proteção
negócios arelação
fim de
a da
Visão
de tornar-se
“Simplesmente
e
preservação
da
identidade
do
manifestante
e
resposta
a
sua
denúncia.
a melhor da década” até 2020. Para isso, a Companhia
revisa

FINANCEIRA

• Maximizar o valor da Empresa de forma sustentável

CLIENTES E MERCADO

• Consolidar o modelo de gestão
• Expandir os negócios em que atua
• Melhorar o desempenho em sustentabilidade

PROCESSOS INTERNOS

• Aumentar a eficiência operacional
• Ser excelente em gestão de OPEX e CAPEX

anualmente
seu planejamento
Disponível
24 horas por dia, seteestratégico
dias da semana econsiderando
com ligação gratuita.as
mudanças Telefone:
nos setores
0800 643 de
5665atuação, na economia, alterações
regulatórias e demandas das partes interessadas.
OUVIDORIA

No início de 2014, o presidente e os diretores da holding
ao público
interno comprometendo-se
e externo para: informações,
sugestões,
assinaram Voltada
contrato
de gestão
em
relação a
reclamações, denúncias e questionamentos.
dois grandes desafios:
Funciona durante os dias úteis, das 8h às 18h, com ligação gratuita.

Telefone:
647 0606 operacional com aumento da
• Conquistar
a 0800
excelência
E-mail:
ouvidoria@copel.com
produtividade e otimização de custos, qualidade nos serviços
Pessoalmente ou por escrito: Rua Professor Brasilio Ovidio da Costa,
prestados e1703
melhoria
da satisfação
dos -consumidores.
- Santa Quitéria
- CEP: 80310-130
Curitiba (PR)

• Promover a expansão sustentável, alinhada aos objetivos
COMISSÃO DE ANÁLISE DE DENÚNCIAS DE ASSÉDIO MORAL (CADAM)
do Governo
do Estado com investimentos socioambientais e
geração deComissão
benefícios
para a sociedade
paranaense.
de atendimento
e apoio a todo
empregado vítima de
assédio moral em seu ambiente de trabalho.

A partir desses desafios, foram revisados os objetivos do Mapa
cadam@copel.com
EstratégicoE-mail:
Corporativo
e desdobrados em indicadores e metas
capazes de orientar empregados, iniciativas corporativas e
CONSELHO
DE ORIENTAÇÃO ÉTICA (COE)
negócios da
Companhia.
Avalia denúncias sobre descumprimento do Código de Conduta
e tem um prazo máximo de 90 dias para oferecer uma resposta
final com as orientações pertinentes.

APRENDIZADO E
CRESCIMENTO

• Prover soluções inovadoras, potencializar uso dos
sistemas existentes e ampliar as plataformas para
automatização
• Promover excelência em segurança e saúde no
trabalho
• Promover capacitação das pessoas nas competências
requeridas para funções técnicas e gerenciais
• Prover ações de gestão de pessoas e desempenho

E-mail: conselho.etica@copel.com
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SUSTENTABILIDADE
EMPRESARIAL
Princípios
Compromissos Voluntários

Ponta Negra/Rio Grande do Norte
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PRINCÍPIOS

COMPROMISSOS VOLUNTÁRIOS

G4-2

G4-15, G4-16

A Companhia acredita que a sustentabilidade deve gerar valor
para suas partes interessadas e minimizar os impactos negativos
potenciais de sua operação.

Para reafirmar seu compromisso com a sociedade, a Copel busca
impulsionar o crescimento econômico com responsabilidade
social, investindo em iniciativas externas que visam promover
a sustentabilidade, os direitos humanos, a conduta ética e
transparente e as melhores práticas de governança corporativa.
Entre elas, estão:

Com esse posicionamento, atrelado à gestão dos recursos
naturais, a Copel procura harmonizar os aspectos econômicos,
sociais e ambientais de suas atividades. As estratégias de
sustentabilidade da Copel estão alinhadas ao seu referencial
estratégico, às melhores práticas do setor elétrico e aos
compromissos assumidos.
Para promover essa conduta e compromisso, conta com uma
área de sustentabilidade empresarial na Diretoria de Relações
Institucionais, que coordena as ações corporativas.
A Companhia pauta suas ações orientada pela sua Política
de Sustentabilidade e Cidadania Empresarial, que tem como
princípios: G4-35, G4-36
• Comprometimento
• Atitude proativa diante da lei
• Diálogo, comunicação e transparência
• Respeito à dinâmica socioambiental

Pacto Global
Signatária do Pacto Global das Nações Unidas desde 2000, a
Copel endossa os princípios propostos pela iniciativa, com base
em três principais aspectos:
• aprimoramento constante de sistemas de gestão e de políticas
corporativas;
• apoio à formulação, implementação e melhoria de políticas
públicas;
• consolidação de parcerias com outras empresas, instituições
ou organizações em projetos que possam trazer ganhos
socioambientais.
Conheça as iniciativas da Copel para contribuir com o Pacto
Global ao longo deste relatório e no Anexo “Incorporação dos
Princípios do Pacto Global”.

• Responsabilidade individual
• Valorização da diversidade
Conheça a política completa no site da Companhia:
http://goo.gl/e9wC9g
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RESPEITAR e apoiar os direitos humanos
reconhecidos internacionalmente na sua
área de influência.

ESTIMULAR práticas que eliminem
qualquer tipo de discriminação no
emprego.

ASSEGURAR a não participação da
empresa em violações dos direitos
humanos.

ASSUMIR uma abordagem preventiva,
responsável e proativa para os desafios
ambientais.

APOIAR a liberdade de associação
e reconhecer o direito à negociação
coletiva.

DESENVOLVER iniciativas e práticas
para promover e disseminar a responsabilidade socioambiental.

ELIMINAR todas as formas de trabalho
forçado ou compulsório.

INCENTIVAR o desenvolvimento e a
difusão de tecnologias ambientalmente
responsáveis.

ERRADICAR efetivamente todas as
formas de trabalho infantil da sua cadeia
produtiva.

COMBATER a corrupção em todas as suas
formas, incluindo extorsão e suborno.

Saiba mais em: www.pactoglobal.org.br
Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo
Signatária do pacto, a Companhia assumiu o compromisso de
implementar ferramentas visando a não contratação de produtos
e serviços de fornecedores que utilizam trabalho forçado e
escravo.
As empresas signatárias, que participam do processo de
monitoramento do Pacto, têm o compromisso de tornar públicos
os resultados de seus esforços para o combate ao trabalho
escravo. A Copel estabelece este compromisso no Manual do
Fornecedor e em cláusula contratual.
Princípios para Educação Executiva Sustentável (PRME)
A Universidade Corporativa da Copel (UniCOPEL) tornou-se, em
2014, a primeira do gênero no Brasil a aderir ao PRME, programa
da ONU que estimula a formação de líderes voltados à gestão
responsável dos negócios.
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Declaração Chamada à Ação para os Governos no Combate à
Corrupção
A Copel aderiu à declaração em 2014, reafirmando seu compromisso
com a transparência e o combate à corrupção e manifestando seu
apoio ao movimento da Agenda de Desenvolvimento Pós 2015,
no esforço de promover a sustentabilidade, a conduta ética e as
melhores práticas de governança corporativa.
Mecanismos de Mercado para a Sustentabilidade
A Copel adere às principais práticas de mercado que impulsionam
as empresas ao desenvolvimento da sustentabilidade atrelada à
sua gestão e estratégia:
Global Reporting Initiative (GRI): adota a metodologia GRI como
referência na elaboração de seus relatórios de sustentabilidade,
visando fornecer informações transparentes sobre sua gestão e
seu desempenho nos aspectos mais relevantes à sustentabilidade
do negócio, por meio de indicadores consistentes e comparáveis.
Indicadores Ethos de Sustentabilidade Empresarial: utiliza os
indicadores como forma de gerir e mensurar o nível de excelência
em relação à responsabilidade social corporativa.
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE): desde a criação
do Índice, a Companhia utiliza essa plataforma para medir seu
desempenho em sustentabilidade empresarial.
Global Greenhouse Protocol (GHG): pública o inventário anual
de suas emissões de gases de efeito estufa, seguindo os padrões
dessa iniciativa global. Desde 2012, o inventário é verificado por
uma entidade externa. Para conhecer os documentos, acesse:
www.registropublicodeemissoes.com.br
Carbon Disclosure Project (CDP): utiliza esta plataforma para
relatar suas emissões de gases de efeito estufa, práticas de
gestão e estratégias frente às mudanças climáticas.
Sustentabilidade empresarial
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GERAÇÃO DE VALOR
Público Interno
Comunidade
Fornecedores
Clientes
Lençóis Maranhaenses/Maranhão

Governo e Sociedade
Acionistas
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PÚBLICO INTERNO

POR CARREIRA
Operacional

Perfil
G4-9, G4-10
Parte essencial à realização da estratégia da Companhia e ao
seu desenvolvimento sustentado, o quadro de profissionais da
Copel é formado por 8.592 empregados diretos*.
Adicionalmente, outros 5.883 terceirizados prestam serviços
à Companhia em atividades como: atendimento a clientes;
construção de linhas, redes e subestações de energia elétrica;
ligação, suspensão e religação; leitura de medidores em baixa
tensão; manutenção do sistema elétrico, de áreas verdes e de
prédios; vigilância e zeladoria, entre outras.
A Companhia orienta seu relacionamento com esses profissionais
baseada no respeito à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
nas Convenções Fundamentais da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já
a conduta esperada desse público por parte da empresa é definida
por meio do Código de Conduta e do Manual do Copeliano.
Conheça a seguir o perfil do quadro de empregados da
Companhia e as iniciativas da Copel para o seu desenvolvimento.
G4-10, G4-LA12
POR CATEGORIA

Feminino

Masculino

Total

Conselheiro

0

16

16

Diretor

1

15

16

1.771

6.339

8.110

*Gerente

100

382

482

Estagiário

172

128

300

Aprendiz
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177

Masculino

Total

0

140

140

Empregado

0

139

139

Gerente

0

1

1

134

1.926

2.060

133

1.899

2.032

Gerente

1

27

28

Prof. Nível Médio

1.344

3.560

4.904

1.308

3.489

4.797

36

71

107

393

1.095

1.488

330

812

1.142

63

283

346

1.871

6.721

8.592

Prof.Técnico Nível Médio
Empregado

Empregado
Gerente
Prof. Nível Superior
Empregado
Gerente
Total Geral

POR REGIÃO
Sul

Feminino

Masculino

Total

1.865

6.655

8.520

Sudeste

0

9

9

Centro-Oeste

6

57

63

1.871

6.721

8.592

Total Geral

*Empregado

Feminino

177

Geração de Valor
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Empregados por jornada de trabalho

G4-EU15
EMPREGADOS APTOS
À APOSENTADORIA*

Mulheres

Homens

Mulheres

0

7

42

25

13

9

72

52

Operacional

0

0

9

0

Técnico Nível Médio

7

0

59

13

23

38

150

228

Nível Superior

604
Jornada de 8 horas

150

Jornada de 6 horas

Jornada de 4 horas

Nível Médio

Todos os empregados têm contrato de trabalho por tempo
indeterminado, com exceção dos aprendizes.
G4-LA1
Novas Contratações

Rotatividade* (%)

Por região
Região Sul

208

2,44

Região Centro-Oeste

3

4,76

Região Sudeste

0

0

Abaixo de 30 anos

112

7,83

Entre 30 e 50 anos

93

1,85

Acima de 50 anos

6

2,1

Feminino

80

3,82

Masculino

131

2,51

Por faixa etária

Por gênero

De 2015 a 2024

Homens
Gerentes

7.838

De 2015 a 2019

TOTAL

97

650

* Os números consideram mulheres com 60 e homens com 65 anos de idade.

G4-LA10
A Copel possui Programa Pré-Aposentadoria (PPA), que
contempla palestras e atividades oferecidas aos empregados
aptos à aposentadoria e seus respectivos cônjuges, visando
orientá-los sobre esta nova etapa da vida.
Nos últimos quatro anos foram realizadas 11 edições do Seminário
de Pré-Aposentadoria, que contaram com a participação de 816
pessoas. Os eventos abordaram temas como Comportamento,
Qualidade de Vida, Saúde Física e Mental, Previdência e
Planejamento Financeiro.
Além disso, os empregados tiveram a oportunidade de participar
de encontros promovidos pela Fundação Copel de Previdência e
Assistência Social sobre planos previdenciários e receber dicas
de planejamento para aposentadoria.

* (Contratados+Desligados)/2/nº de empregados
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Empregado
Técnico de Nível Médio
Gerente

Desenvolvimento Profissional

CARREIRA
Empregado

A Copel incentiva e promove a capacitação, o treinamento e
o desenvolvimento de seus empregados, de modo a contar
sempre com profissionais qualificados e experientes, permitindo
que todos exerçam seu potencial em um ambiente propício à
evolução de sua carreira e de suas habilidades.

Nível Médio

Treinamento e Desenvolvimento (T&D)

Gerente
Técnico de
Nível Médio

G4-EU14
Desde 2012, as iniciativas de Treinamento e Desenvolvimento
(T&D) promovidas junto aos empregados são geridas pela
Universidade Corporativa da Copel (UniCOPEL) e, em 2014,
tiveram investimento de R$ 6,37 milhões.
Ao todo, foram oferecidas 327 mil horas de treinamento,
uma ligeira redução de 12,8% em relação ao ano anterior,
que acompanha o investimento em treinamento disponível
anualmente e se justifica por situações específicas da corporação,
tais como o programa de demissão voluntária, realizado em 2013
e a reestruturação organizacional ocorrida ao longo de 2013 com
reflexos em 2014, além das priorizações das demandas.
G4-LA9
CARREIRA

Horas

Horas por empregado

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

0

4.474

0

96

Gerente

0

64

0

64

Empregado

0

4.410

0

32

5.493

90.183

68

88

27

1.104

27

41

5.466

89.078

41

47

28.167

148.137

61

80

1.475

2.716

41

38

Operacional

Técnico de Nível Médio
Gerente
Empregado
Nível Médio
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Gerente

0

4.410

0

32

5.493

90.183

68

29 88/

27

1.104

27

41

5.466 Horas 89.078

Horas
41por empregado
47

28.167
Feminino

148.137
Masculino

61
Feminino

80
Masculino

1.475
0

2.716
4.474

41
0

38
96

Empregado
Gerente

26.693
0

145.421
64

20
0

42
64

Nível Superior
Empregado

10.630
0

40.053
4.410

64
0

79
32

2.473
5.493

12.839
90.183

39
68

45
88

Empregado
Gerente

8.158
27

27.214
1.104

25
27

34
41

TOTAL Empregado

44.290
5.466

282.846
89.078

193
41

342
47

Nível Médio

28.167

148.137

61

80

Gerente
Operacional

Tenha acesso às informações sobre a carga horária de
Gerente nos anos anteriores
1.475
41
38
treinamentos
em:2.716
www.copel.com/relatsust2013/#ind#37#454
Empregado
26.693
145.421
20
42
Nível Superior
10.630
40.053
64 empregados
79
Também
são realizados treinamentos
voltados aos
terceirizados,
abordando temas
estabelecidos
nos
contratos,
Gerente
2.473
12.839
39
45
com foco nas atividades específicas a serem realizadas pelos
Empregado
8.158 de serviços
27.214
25
34
profissionais
em sua prestação
à Copel.
TOTAL

44.290

282.846

193

342

Os cursos ofertados incluem treinamentos sobre realização de
manobras e operação de equipamentos em redes de distribuição e
em subestações e treinamentos sobre conhecimentos específicos
de segurança relativos às instalações específicas da empresa.
Incentivo à capacitação

Além dos programas próprios de treinamento e capacitação, a
Companhia incentiva a formação de seus profissionais por meio
das seguintes iniciativas:
• Auxílio-Educação, que reembolsa 70% das mensalidades
escolares dos empregados até o valor limite de R$ 700,00. Em
2014, o programa beneficiou 1.091 empregados, totalizando um
reembolso de R$ 4,39 milhões.
Geração de Valor
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• Capacitação em língua estrangeira, que custeia parcialmente
cursos de idiomas e beneficiou 164 empregados, em 2014,
totalizando reembolso de R$ 215,6 mil.
• Incentiva a formação de mestres e doutores por meio de
normativa interna.
No que se refere à liderança, em 2014, houve a continuidade de
duas turmas do MBA Executivo em Gestão Empresarial, realizado
na modalidade in company (iniciado no segundo semestre de
2013). Este MBA foi fundamentado nos valores e nas competências
organizacionais da Copel e conta com a participação de 87
empregados.

Valorizando seu desempenho

Os módulos e os assuntos trabalhados no MBA foram desenvolvidos
para capacitar o gerente da Copel para realizar uma gestão eficaz,
desenvolver visão estratégica dos negócios da empresa e ser um
líder que valoriza e promove o desenvolvimento das pessoas.
Avaliação de desempenho e plano de carreira
O Nossa Energia é o Programa de Gestão de Desempenho da
Copel, composto por dois eixos: Competências Organizacionais
e Resultados.
Esse programa subsidia a aplicação de diferentes tratativas
em relação à carreira e remuneração e ao desenvolvimento
profissional, tais como promoções funcionais, meritocracia,
adequação funcional, conferências, treinamentos, bolsas para
pós-graduação e línguas estrangeiras, entre outros.
O programa foi iniciado em 2013 e, no ciclo de 2014, teve
melhorias pontuais e assertivas, proporcionadas pela experiência
do período de implantação e pelas práticas de Gestão de
Desempenho na Copel. Neste sentido, o Nossa Energia, a cada
ciclo, permitirá aprendizados e, assim, aprimoramentos que
visam alcançar seus objetivos e proporcionar maior aderência à
cultura e realidade da Companhia.
G4-LA11
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RESULTADOS

COMPETÊNCIAS
ORGANIZACIONAIS

PRODUTIVIDADE

COMPORTAMENTOS

EMPREGADOS AVALIADOS NO PROGRAMA NOSSA ENERGIA EM 2014

GERENTES 100%

GERENTES 99,5%

EMPREGADAS 94,3%

EMPREGADOS 96,5%

Geração de Valor
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Remuneração e Benefícios
Política salarial

As práticas de remuneração, reconhecimento e incentivo da
Copel se baseiam no modelo de remuneração estruturado
pela Companhia, apoiado em dois pilares: remuneração fixa
(comparação de mercado e mérito) e variável (Participação dos
Empregados nos Lucros e/ou Resultados - PLR6).
O Plano de Cargos e Salários, estruturado de maneira a refletir
a realidade ocupacional da Companhia, serve como referência
para a remuneração fixa. Além disso, a Copel busca a comparação
dos salários pagos com os valores praticados pelo mercado.
O menor salário praticado pela Companhia em dezembro
de 2014 (R$ 1.447,60) era equivalente a duas vezes o salário
mínimo nacional vigente naquela data (R$ 724,00), não havendo
diferença significativa relativa à proporção de salário-base entre
homens e mulheres.
G4-EC5
A Copel possui plano de cargos dividido em carreiras e utiliza
o sistema de avaliação por pontos para obtenção do equilíbrio
interno entre os cargos/funções. Com a finalidade de estabelecer
a equiparação salarial perante o mercado, realiza continuamente
pesquisas cujos resultados indicam a posição dos salários pagos
pela Companhia em relação ao mercado analisado.
Periodicamente, dependendo da disponibilidade financeira da
Companhia e do desempenho do empregado, são distribuídos
valores para promoções de mérito, conforme regras estabelecidas
internamente.

6 A PLR dos empregados da Copel ocorre de acordo com a Lei Federal nº 10.101, de 19 de
dezembro de 2000, com o Decreto Estadual nº 1978, de 20 de Dezembro de 2007, e com a Lei
Estadual nº 16560, de 09 de agosto de 2010.
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Em relação à meta de revisão da política de remuneração,
prevista para 2014, a Copel realizou durante o ano estudos e
propôs ajustes no modelo, que foram aprovados pela Diretoria
e estão sob analise das Comissões de Controle das Empresas
Estatais e de Política Salarial, órgãos criados em janeiro de 2015
pelo governo do estado do Paraná.
Quanto ao programa de remanejamento, também previsto para
2014, a Companhia realizou benchmarking e iniciou estudos
para estruturar o modelo. Paralelamente a isso, foi dado início
à realização de concurso público aprovado pela Diretoria,
condição essencial para a implantação do programa, já que há
necessidade de candidatos aprovados para reposição das vagas
abertas em decorrência do remanejamento dos empregados.
A previsão é que em 2016 a implantação do programa esteja
concluída.
G4-LA2
Benefícios

Como forma de valorizar seu público interno, a Copel oferece
um pacote de benefícios além do previsto pela legislação e
compatível com os oferecidos pelas melhores empresas:
Auxílio Alimentação: valor creditado mensalmente aos
empregados a título de alimentação e/ou refeição. Em dezembro,
a Companhia oferece mais um crédito, que representa a 13a
parcela do Auxílio Alimentação.
Vale Lanche: valor creditado mensalmente para contribuir com
o lanche dos empregados.
Auxílio Creche: crédito mensal por filho, recebido em folha,
destinado a empregadas ou empregados detentores da guarda
dos filhos com idade entre 7 e 72 meses, matriculados ou não
em creches/escolas.

Geração de Valor
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Licença Maternidade Estendida: além da licença maternidade
legal de 120 dias, a Copel concede a prorrogação da licença por
mais 60 dias, em caso de solicitação da mãe. Ao retornar da
licença, as empregadas que cumprem jornada de 8 horas por
dia podem reduzir a carga horária para 6 horas por mais 60 dias,
para amamentação.
Participação nos Lucros e Resultados - PLR: anualmente, a
Companhia distribui aos empregados parte do seu lucro, com base
em acordo específico entre Copel e Sindicatos. A distribuição da
PLR ocorre de forma igualitária entre os empregados, conforme
determina a Lei Estadual nº 16.560, de 2010.
Antecipação do 13º Salário: em janeiro, a Companhia antecipa
a primeira parcela do 13º salário, correspondente a 50% da
remuneração dos empregados.
Auxílio Educação: programa de incentivo ao desenvolvimento
pessoal e profissional, que reembolsa 70% do valor da
mensalidade de curso técnico de nível médio, curso superior
ou de pós-graduação, com teto definido. Empregados com
escolaridade de nível médio ou técnico, têm direito a usufruir de
dois auxílios (dois cursos). Já os empregados com formação de
nível superior têm direito a usufruir de um auxílio (um curso).
Além disso, para os empregados que tenham horário de estudo
coincidentes com horário de trabalho a Companhia permite a
flexibilização do horário.
Adiantamento de Férias: benefício que corresponde a uma
remuneração do empregado e pode ser solicitado no momento
da programação das férias. O adiantamento é descontado em
folha de pagamento, em até 10 parcelas mensais e consecutivas,
sem acréscimo, sendo o vencimento da primeira parcela 60 dias
após o recebimento.
Abono de Férias: por ocasião das férias, a Copel paga aos
seus empregados, além do terço constitucional, mais 1/3 da
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remuneração a título de abono de férias. Este abono tem piso
definido.
Flexibilidade: a jornada de trabalho semanal na Copel é de 40
horas, ao invés de 44 horas, como determina a Constituição.
Além disso, na maioria das áreas da Companhia o horário de
trabalho é flexível e os empregados podem fazer uso do banco
de horas, compensando as horas extraordinárias já realizadas
em até seis meses. Cada uma hora extraordinária equivale a
1,5 hora compensada mediante folga. Também é concedida a
liberação de até 12 horas por ano para acompanhamento médico
de familiar. Estas ações visam, principalmente, proporcionar
descanso e qualidade de vida ao empregado.
Auxílio PCD: reembolso de 50% do valor gasto na aquisição
de próteses, órteses e aparelho auditivo, com teto definido,
concedido aos empregados com deficiência. Para os empregados
com dependente deficiente é concedido valor mensal a título de
benefício social.
Programa de Reabilitação e Readequação Profissional: visa a
inclusão de empregado com limitação física ou mental para a
atividade laborativa, por meio de reabilitação ou readaptação
profissional.
Premiação por Segurança no Trânsito: empregados que
alcançam determinadas marcas de quilometragem acumulada
na condução de veículos da Companhia, cumprindo critérios
estabelecidos, são premiados com certificado, carta de elogio,
distintivo, troféu ou viagens.
Complementação Auxílio Doença: se, por questões de ordem
médica, o empregado precisar ficar afastado do trabalho por
mais de 30 dias, a Copel paga o valor correspondente à diferença
entre a remuneração fixa e o valor do benefício de auxílio doença
pago pela Previdência Social, complementando em 100% o valor
da sua remuneração básica a partir do 30º dia.
Geração de Valor
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Programa de Dependência Química: a Copel oferece tratamento
ao empregado diagnosticado dependente químico, por meio de
programa que enfoca o problema sob os aspectos preventivos e
terapêuticos da saúde, social e funcional, promovendo ações para
melhorar suas condições de saúde, bem-estar e produtividade.

Espaço Energia e Saúde: os polos km3 e Atuba e as usinas
de Segredo, Foz do Areia, Caxias e GPS, possuem pistas para
caminhada e academias ao ar livre, como forma de incentivar a
prática de esportes e a adoção de hábitos saudáveis, aliadas à
comodidade de ter estes espaços no local de trabalho.

Qualidade de Vida

Coral da Copel: a atividade de Canto Coral na Copel, destinada
a empregados, aposentados e dependentes, tem por objetivo
promover a integração dos empregados, a qualidade de vida no
trabalho, o desenvolvimento da cultura e da educação musical,
bem como a valorização do nome e da marca da Copel perante
a comunidade.

Jogos Internos da Copel (JICs): são realizados anualmente e
a participação é aberta a todos os empregados, que podem
escolher a modalidade de sua preferência: individual ou coletiva.
Além de contribuírem para o fortalecimento da identidade
Copel e dos valores organizacionais, os jogos incentivam
os empregados a adotarem hábitos saudáveis, por meio da
prática de atividades esportivas, e contribuem para a melhoria
da integração, socialização e motivação dos empregados,
melhorando, consequentemente, o clima organizacional.
Os empregados participantes dos JICs têm liberação de registro
de frequência nos dias e horários em que estiverem jogando.
Jogos do Sesi: a Copel permite que os empregados participem
também dos Jogos do SESI, que ocorrem anualmente, na
modalidade que desejarem. Assim como nos JICs, para os
participantes, o registro de frequência é liberado nos dias ou
horários dos jogos.
Programa Pré-Aposentadoria: o Programa contempla palestras
e atividades oferecidas aos empregados que estão em processo
de aposentadoria e seus respectivos cônjuges, visando orientá-los sobre como desfrutar desta nova etapa com tranquilidade.
Durante os eventos são abordados temas como: aspectos
comportamentais, qualidade de vida, saúde física e mental,
previdência e planejamento financeiro.
G4-LA10
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Benefícios ofertados por meio da Fundação Copel

Previdência Privada: a Copel subsidia parte do plano de previdência
privada dos seus empregados, como forma de garantir-lhes
renda futura para complementação da aposentadoria recebida
da Previdência Social.
Plano Pecúlio: com desconto em folha de pagamento, o plano dá
cobertura a benefício de pagamento único, em caso de morte,
invalidez permanente total ou parcial por acidente ou invalidez
total por doença do participante.
Pró-Saúde III: a Companhia subsidia 80% do plano de saúde
dos seus empregados e dos seus dependentes diretos. O plano
contempla assistência médica, hospitalar, odontológica e
farmacêutica.
Além disso, a Copel oferece aos empregados, por meio da
Fundação Copel, empréstimos a juros acessíveis, postos
bancários nas suas instalações, biblioteca, bicicletários e
homenagens para os aniversariantes por tempo de serviço
prestados.
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Saúde e Segurança
Princípios e gestão

Por desenvolver atividades associadas a fatores de risco, a Copel
conta com uma Política de Segurança no Trabalho e procura
engajar seus empregados em relação a essas diretrizes.
A área de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (GSST)
da Companhia é responsável pela identificação dos riscos e
definição de ações preventivas, com o objetivo de permitir a
execução segura das tarefas.
As ações de segurança e saúde para profissionais terceirizados
são disciplinadas em manual específico, incluso em todos os
contratos de prestação de serviços. As palestras de integração
realizadas a cada novo contrato firmado complementam esse
esforço, abordando os padrões a serem adotados em relação à
segurança do trabalho.
G4-EU18
Iniciativas

• Capacitação e habilitação: são oferecidos aos empregados
programas como a Formação de Inspetores de Campo e a
Formação para Uso da Análise Preliminar de Risco. Tais cursos
objetivam uma prevenção ativa para que se identifique e
bloqueie os agentes de doenças e acidentes de trabalho.
• Promoção da saúde: a Copel dispõe de um serviço de saúde
ocupacional e disponibiliza aos seus empregados, por meio
da Fundação Copel, convênio para a realização de exames de
diagnóstico de doenças que possam afetar sua capacidade e
produtividade no trabalho.
• Treinamentos e integração: todas as atividades em campo
são realizadas por terceirizados que tenham participado da
Integração em Saúde, Segurança do Trabalho e da exposição
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sobre a Análise de Riscos realizada para a atividade em questão.
O controle do treinamento mínimo obrigatório para trabalhos
com eletricidade é realizado com aplicativo próprio, que contém
informações sobre os empregados das empreiteiras e dos
contratos com elas firmados.
• Programa Preservando a Vida – PPV: estabelece a fiscalização,
em campo, dos procedimentos técnicos e de segurança, durante
a execução das atividades, de acordo com os padrões da área de
GSST, em que um técnico de segurança do trabalho ou técnico
das áreas realiza o acompanhamento das equipes e emite
relatório com pontuação para as falhas encontradas. Em 2014,
foram realizados 4.917 inspeções em campo de empregados
próprios e 5.182 de terceirizados, totalizando 10.099 inspeções.
Na Copel Distribuição, o cumprimento dos requisitos legais
por parte dos prestadores de serviços é acompanhado pela
Companhia por meio do PPV. O controle do treinamento
mínimo obrigatório para trabalhos com eletricidade é realizado
com aplicativo próprio, que contém informações sobre os
empregados das empreiteiras e dos contratos com elas firmados.
Desempenho

G4-LA6
CARREIRA
Indicadores de Saúde
e de Segurança
Taxa de Frequência de Acidentes
Típicos com Afastamento

Copel Distribuição**

Empregados
próprios

Empregados
terceirizados

Copel Geração
e Transmissão

Empregados
próprios

Empregados
terceirizados

Copel
Telecomunicações

Empregados
próprios

7,35

3,74

2,95

-

2,35

587,07

3.603

32,48

-

927,05

Dias Perdidos e Debitados

6.391

-

88

-

-

Absenteísmo
(Média últimos 12 meses)*

2,74

-

1,44

-

1,41

0

5

0

1

0

Taxa de Gravidade

Óbitos

- Informação não disponível
* Considera os dias corridos presentes no atestado médico
**A Copel Distribuição considera em sua Taxa de Frequência as doenças ocupacionais com Afastamento
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COMUNIDADE
G4-2, G4-14, G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1, G4-SO2
Está na missão da Copel servir à sociedade, levando infraestrutura,
energia e tecnologia necessárias à vida das pessoas e ao alcance
do desenvolvimento. A seguir são apresentados os principais
impactos das atividades da Companhia nas comunidades do
entorno de sua operação, bem como as iniciativas desenvolvidas
para gerar valor e oportunidades a esses públicos.
Impactos
A identificação e a avaliação de aspectos e impactos sociais e
ambientais das operações são realizadas por meio de estudos
na fase de planejamento de novos empreendimentos e por
meio de inspeções e auditorias na construção e operação dos
empreendimentos da Companhia.
Os principais impactos negativos identificados nesses estudos
são apresentados a seguir, segmentados pelas atividades da
Copel.
Em 2014, ocorreram processos de indenização em 6 Linhas de Transmissão - LT
em fase de construção e 1 subestação, no total de 7 empreendimentos. Foram
237 processos de servidão de passagem, referente a propriedades individuais, e
desapropriadas 8 propriedades em fase de construção, quatro indenizações em
áreas de servidão passagem. Também foram pagas 61 indenizações a famílias
cujas propriedades foram afetadas pela energia residual do fluxo vertente, após
inevitável abertura das comportas da Usina Hidrelétrica Governador José Richa
(Salto Caxias), durante a cheia histórica do Rio Iguaçu em junho de 2014.

G4-EU20, G4-EU22*
*Para UHE Colider não foram consideradas as indenizações por desapropriação.

Geração

A construção de usinas hidrelétricas altera a condição natural
do recurso hídrico e da vegetação da bacia de inundação.
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Os impactos socioambientais decorrentes da implantação de
novos empreendimentos são irreversíveis. As comunidades
são afetadas com perda de biodiversidade, com deslocamentos
forçados e alteração em seu cotidiano por meio de mudanças
na forma de produção econômica, de organização social, perda
de vínculos locais, aumento populacional durante as obras,
entre outros. Tais impactos são mitigados pela implantação dos
programas ambientais previstos no Projeto Básico Ambiental
(PBA) de cada obra, elaborado com base nos impactos
socioambientais identificados no Estudo de Impacto Ambiental
(EIA).
Transmissão

A instalação de linhas de transmissão impacta as comunidades
locais dos municípios onde a Copel opera. As propriedades e
moradores são afetados com perdas territoriais e produtivas,
estabelecidas pela faixa de servidão, bem como com a alteração
de aspectos da paisagem natural local. A mitigação dos impactos
se dá por meio de remuneração compensatória aos proprietários
por suas perdas.
Distribuição
Redes de Distribuição

Os impactos socioambientais mais significativos das redes de
distribuição (baixa tensão e 13,8 e 34,5 kV) são acidentes com
terceiros, o manejo de vegetação sob as redes e interferência na
paisagem urbana.
Para mitigar estes impactos a Copel adota tecnologias
substitutivas às redes nuas, como a rede compacta protegida,
a rede secundaria isolada, a rede isolada e a rede subterrânea
e o Programa Florestas Urbanas. Este programa contempla
além da produção e fornecimento de mudas, também a
participação em iniciativas multistakeholder como o Comitê de
Geração de Valor
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Trabalho Interinstitucional para Análise dos Planos Municipais
de Arborização Urbana no Estado do Paraná e o Termo de
Cooperação Técnica firmado entre a Copel Distribuição,
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU,
Instituto Ambiental do Paraná – IAP e Ministério Público do
Estado do Paraná – MP-PR para a realização de cursos técnicos
no tema arborização urbana.
Em 2014, a Copel Distribuição registrou nove acidentes fatais com
a comunidade na rede elétrica. Os casos registrados referem-se
a descargas recebidas ao podar árvores, ao encostar materiais
na rede e ao furtar cabos elétricos. G4-EU25
Para mitigar o risco de acidentes com a população, a Copel investe
na prevenção por meio de palestras e reuniões em escolas,
empresas, cooperativas rurais, canteiros de obras, associações
de classes e comunidades em geral, utilizando material didático
padronizado e instrutores qualificados.

resíduos, supressão de vegetação, interferência no uso e
ocupação do solo, aumento dos níveis de ruído, geração de
poeira e interferência no cotidiano da população atingida.
Para mitigar esses impactos são implementados os programas
do Relatório de Detalhamento de Programas Ambientais – RDPA,
tais como: Programa de Gestão Ambiental da Obra, Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, Programa de
Recomposição de Área de Preservação Ambiental, entre outros.
A instalação de linhas de distribuição (69 e 138 kV) interfere no
uso e ocupação do solo das propriedades, devido a necessidade
de instituição da faixa de segurança. A mitigação dos impactos
se dá por meio de indenização aos proprietários.
Desenvolvimento
A existência de uma sólida infraestrutura básica de serviços, como energia e
telecomunicações, alavanca o desenvolvimento socioeconômico das regiões.

Anualmente, a Copel participa da Semana Nacional de Segurança, promovida

Essa infraestrutura favorece o surgimento ou ampliação de polos industriais e

pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), com o

de negócios e, consequentemente, amplia ofertas de trabalho e a arrecadação de

objetivo de prevenir os acidentes com choque elétrico no Brasil, atuando em seis

impostos, se convertendo em benefícios e serviços para a população.

frentes principais: construção civil, área rural, poda de árvores, furto de energia,
instalação de antenas e cuidado com as pipas. A seleção dos temas é guiada pela

Geração e Transmissão

estatística dos acidentes mais frequentes em diferentes regiões do País.

Complementam esse esforço mensagens impressas na fatura
de energia encaminhada aos clientes, a comunicação em
emissoras de rádio por todo o Estado do Paraná sobre o uso
seguro da eletricidade e a participação da Copel em feiras e
eventos regionais, com o objetivo de disseminar comunicação
sobre os riscos da energia elétrica.

O principal meio direto de gerar riqueza e desenvolvimento social
no negócio de geração de energia se dá nas ações realizadas
junto às comunidades do entorno das usinas da Companhia. Em
2014, a Copel Geração e Transmissão promoveu, junto a esse
público, 115 programas socioambientais, com investimento de
R$ 77 milhões.

Subestações e Linhas de Distribuição

Os impactos significativos relacionados a estes empreendimentos durante a fase de implantação identificados nos
Relatórios Ambientais Simplificados – RAS são: geração de
Relatório de Sustentabilidade 2014

Saiba mais sobre os programas socioambientais desenvolvidos nas Usinas Hidrelétricas
Colíder e Mauá em:
http://www.copel.com/uhecolider/
http://www.usinamaua.com.br/
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As usinas da Companhia em operação contam com programas
de engajamento socioambiental que todos os anos recebem
milhares de visitantes, como por exemplo, o Museu Regional do
Iguaçu, na Vila Residencial da Usina Hidrelétrica Governador Ney
Braga e o Centro de Visitantes do Jardim Botânico de Faxinal do
Céu, na Vila Residencial da Usina Hidrelétrica Governador Bento
Munhoz da Rocha Netto, que atuam em parceria.
Para conhecer os programas, suas iniciativas e benefícios, acesse
http://goo.gl/I8obXc e leia também o subcapítulo “Governo e
Sociedade”, deste relatório.
Além dos programas das usinas em operação, em 2014, a
Companhia promoveu projetos de mitigação dos impactos da
construção do empreendimento da UHE Colíder, no Mato Grosso,
que receberam investimento de R$ 6,8 milhões destinados a 32
programas socioambientais que têm o objetivo de evitar, mitigar
e compensar as alterações que podem ocorrer nos ambientes
social e natural da região atingida pela obra (Colíder, Nova Canaã
do Norte, Itaúba, Claudia e Sinop).
No período, a Copel também promoveu 12 programas
socioambientais durante a implantação do Complexo I e II de
parques eólicos, localizados em Paraizinho (RN) e João Câmara
(RN). Os programas envolveram preservação e recuperação
ambiental, desenvolvimento social e boas práticas de saúde e
segurança.

Distribuição

Na atividade de distribuição, os principais fatores de
desenvolvimento provenientes das atividades da Companhia
são os programas de acesso à energia e de eficiência energética.
Saiba mais no subcapítulo “Governo e Sociedade”.
Em 2014, a Companhia viabilizou o acesso à energia para 105
famílias de comunidades rurais no município de Adrianópolis
(PR), a maioria remanescente de comunidades quilombolas.
Foram usados postes de fibra de vidro – dez vezes mais leves do
que postes de concreto, o que evitou a necessidade de abertura
de estradas para transportá-los – e utilizados cabos especiais,
que protegem a rede contra a queda de galhos, mantendo-a
ligada.
No período, a Copel também levou energia à comunidade de
Areia Branca, próxima ao município de Adrianópolis (PR), para
cerca de 15 residências que receberam painéis fotovoltaicos. O
licenciamento foi realizado pelo órgão ambiental do Estado do
Paraná.
Em 2014, foram realizados seis estudos de impacto socioambiental e mais de 140 programas socioambientais desenvolvidos.
A Copel Distribuição conta com as Comissões Internas Socioambientais (CISAs),
criadas para atuar como multiplicadoras de conceitos de sustentabilidade, visando
sensibilizar sua força de trabalho para questões socioambientais, evidenciando o

Em 2014, teve início a implantação do projeto de modernização de UTE Figueira,

senso de responsabilidade individual.

que deverá ocorrer até setembro/2016. O investimento total previsto é de ordem
de R$ 118,5 milhões.
A manutenção das boas condições da UTE Figueira tem uma grande relevância
social no município de Figueira, cuja economia tem como base a exploração da
mina de carvão que tem a usina da Copel como principal compradora. Sendo
assim, os benefícios econômicos da usina têm reflexos em toda a microrregião,
que abrange também os municípios de Conselheiro Mairinck, Curiúva, Ibaiti,

Telecomunicações
No segmento de telecomunicações, a promoção do
desenvolvimento acontece por meio dos investimentos
em infraestrutura para acesso aos serviços com qualidade,
beneficiando milhões de consumidores.

Jaboti, Pinhalão e Sapopema.
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Iniciativas
Comprometida com a sustentabilidade, a Copel promove
iniciativas de desenvolvimento de sua cadeia de valor. A seguir
são apresentados os principais projetos realizados em 2014:
Programa de Educação para Sustentabilidade – visa desenvolver
competências e aprendizado contínuo para questões relacionadas
à sustentabilidade empresarial, com foco na sensibilização e
capacitação de lideranças, força de trabalho e fornecedores. Os
principais projetos em 2014 foram:
• Seminário Copel de Boas Práticas Socioambientais – em sua
quinta edição, aberto a todos os públicos da Copel, focou na

temática da sustentabilidade como
geradora de valor e contou com
palestras abordando questões de
sustentabilidade. Foram apresentados
temas como ecoeficiência, redes
inteligentes (Smart Grid) e logística
reversa.
• Troféu Susie Pontarolli de Sustentabilidade – a premiação visa
reconhecer e apoiar iniciativas que contribuem para a promoção
do desenvolvimento sustentável e melhoria de qualidade de
vida. A segunda edição do Troféu premiou as três melhores
práticas nas categorias: empregados e fornecedores.

CATEGORIA EMPREGADOS

CATEGORIA FORNECEDORES

Premiação com troféus e R$ 10 mil entre os três
vencedores, recurso destinado, exclusivamente,
à manutenção ou ampliação dos projetos.

Premiação com troféus e certificados de Fornecedor Consciente, que
destacam projetos em prol da comunidade ou de seus empregados
como forma de valorização da pessoa, de estímulo à igualdade e de
justiça social.

1° LUGAR

Projeto de Geração de Renda, por meio da Sustentabilidade,
do instituto agroflorestal Bernardo Hakvoort, que
promove a geração de renda em comunidades carentes
por meio de microempreendimentos sociais voltados
ao desenvolvimento sustentável.

2° LUGAR

Projeto Semeando Leitura, que incentiva a leitura junto
a crianças do ensino municipal da cidade de Medianeira
(PR), promovido pela Sociedade Filantrópica Semear de
Medianeira.

3° LUGAR

Programa Radiofônico Batuque na Cozinha, desenvolvido
pela AlMa (Associação Intercultura de Projetos Sociais)
de Londrina (PR), que dá destaque à cultura brasileira
em programa na rádio local.
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1° LUGAR

Projeto Catavento, projeto social que atende alunos de
27 escolas ribeirinhas do municipio de Bacarena,
desenvolvido pela Empresa Alubar Metais e Cabos S/A.

2° LUGAR

Projeto Resíduos Sólidos, desenvolvido pela Empresa
Consórcio Intermunicipal da Fronteira nos municípios em
que atua, apoiando a reciclagem e a preservação ambiental.

3° LUGAR

Projeto Vida e Arte, desenvolvido pela Empresa N
Engelmann e Cia. LTDA., que promove um coral junto às
crianças assistidas pela ONG Casa de Maria.
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II Feira Copel de Boas Práticas Socioambientais – paralelo ao
seminário foi realizada a segunda edição da feira, que contou
com a participação de 26 expositores (três empresas, cinco
instituições de ensino e pesquisa, quatro institutos empresariais,
onze instituições sociais e três parceiros estratégicos), para a troca
de experiências e apoio às causas sociais. Aproximadamente
400 pessoas visitaram a feira.
Voluntariado – a Companhia estimula seus empregados
por meio do Programa de Voluntariado Corporativo, que
permite a utilização de até quatro horas mensais de sua carga
horária para a execução de trabalho voluntário, que promova
o desenvolvimento sustentável da sociedade em aspectos
culturais, educacionais ou profissionais. Em 2014, participaram
do programa 154 empregados, que realizaram um total de 1.229
horas de trabalho voluntário.
Comissões Internas Socioambientais – CISAs – criadas para
atuar como multiplicadoras de conceitos de sustentabilidade,
visando sensibilizar a força de trabalho da Copel Distribuição
para questões socioambientais, evidenciando seu senso de
responsabilidade individual.
Museu Regional do Iguaçu – reconhecido como iniciativa pioneira
no setor elétrico, o Museu serve como espaço de reflexão,
debate e educação socioambiental. Situado na Vila Residencial
da Usina Hidrelétrica Governador Ney Braga, no município de
Mangueirinha (PR), o Museu Regional do Iguaçu apresenta, de
forma integrada, as características sociais, culturais e ambientais
das populações que ocupam as margens do rio Iguaçu.
Seu acervo é oriundo dos programas de Salvamento
Arqueológico, de Salvamento da Memória Cultural e de
Aproveitamento Científico de Flora e Fauna, todos desenvolvidos
durante a implantação da Usina.
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A partir das coleções, educadores do museu desenvolvem
ações de estímulo à valorização da cultura e da memória local e
regional, além de reflexões sobre desenvolvimento econômico,
bem-estar humano, preservação dos recursos naturais e uso
seguro e consciente de energia elétrica.
Em 2014, o Museu atendeu a 17.476 visitantes, distribuídos nas modalidades de
agendamento com monitoria guiada, visitantes espontâneos e de Museu Itinerante.
Desde sua inauguração, em dezembro de 2000, foi responsável por atividades
educativas e de monitoria de 278.605 pessoas, que tomaram conhecimento das
ações da Copel pelo Meio Ambiente.

Programa Cultivar Energia – realizado em parceria com prefeituras
municipais e associações de moradores, tem como objetivo
implementar hortas comunitárias nas faixas de segurança das
redes de energia elétrica da Copel. Por meio dessa iniciativa,
a Copel busca promover a inclusão e a educação ambiental,
resgatando a cidadania das comunidades próximas às faixas de
servidão a partir da geração de renda.
Programa de Acessibilidade – por meio do Programa, a
Copel busca tornar suas instalações, informações e serviços
acessíveis às pessoas com deficiência. Em 2014, foi dado
continuidade às ações de Acessibilidade Arquitetônica
com propostas de adequações no mobiliário e imobiliário
da Empresa; Acessibilidade Atitudinal com propostas de
capacitação, disseminação e efetivação da cultura da inclusão;
Acessibilidade Comunicacional, para a divulgação das ações da
Companhia no âmbito da acessibilidade e por tornar os meios e
sistemas de informação acessíveis às pessoas com deficiência;
Acessibilidade Urbanística, com propostas de soluções para
questões de acessibilidade nos calçamentos urbanos, levantadas
pelos órgãos públicos e pela comunidade, em toda a área de
concessão. Atualmente, a Copel conta com 81,7% das agências
e postos de atendimento adaptados arquitetonicamente.
G4-EU24
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FORNECEDORES
Princípios e gestão
Do ponto de vista da Sustentabilidade Empresarial, as boas
práticas entre as empresas dependem da adoção de critérios
sociais e ambientais nas compras, bem como de trabalho efetivo
para o desenvolvimento dos fornecedores, especialmente
pequenos e médios.
A Copel mantém um grupo de trabalho permanente com
o objetivo de subsidiar tecnicamente a implementação de
estratégias e ações que possibilitem a melhoria na gestão da
cadeia de suprimentos.
Em 2014, foi revisado o Manual do Fornecedor, que se propõe
a aprimorar o relacionamento com os fornecedores e buscar
o alinhamento entre a cadeia de suprimentos e os princípios e
diretrizes da Companhia.

Conheça o Manual do Fornecedor, disponível em:
http://goo.gl/nQR1ZW

Esse alinhamento é observado desde a seleção dos fornecedores
até o acompanhamento e renovação dos contratos, e exige a
necessidade de que todos os integrantes da cadeia observem o
respeito aos direitos humanos, às relações justas de trabalho e
ao meio ambiente, e promovam a cidadania, a sustentabilidade,
a ética e a transparência empresarial.
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Qualificação e Seleção
G4-EN32, G4-LA14, G4-HR1, G4-HR10
Como concessionária de um serviço público, a Copel avalia como
critérios principais na seleção de fornecedores o atendimento
à legislação trabalhista, fiscal e ambiental. Os critérios estão
definidos nos editais de licitação, cláusulas contratuais, manuais
de cadastramento de fornecedores e normas e manuais técnicos
permanentemente disponíveis aos interessados no endereço:
www.copel.com/hpcopel/fornecedores/
Contratação e monitoramento
G4-EN33, G4-LA15, G4-HR11, G4-SO9, G4-SO10
Questões socioambientais, de direitos humanos e trabalhistas
são também abordadas pela Copel durante o processo de
Integração, realizado com cada novo fornecedor, e contempladas
por meio de cláusulas específicas, nos contratos de fornecimento
de materiais e serviços. Seu descumprimento gera a suspensão
do contrato e o impedimento, por até dois anos, em participar
de novas licitações da Companhia.
De forma proativa, os mesmos temas são tratados ainda no
Seminário Copel de Boas Práticas Socioambientais, promovido
anualmente pela Companhia e aberto a diversos públicos, em
que é apresentada também premiação de fornecedores que
se destacam em práticas trabalhistas, ambientais e de direitos
humanos.
No Seminário Copel de Boas Práticas Socioambientais de 2014 foi realizada a
entrega do Troféu Susie Pontarolli, que premia práticas socioambientais dos
empregados e fornecedores da Copel. Saiba mais em Comunidade – Iniciativas.
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Fornecedores críticos

Outro avanço na gestão de fornecedores da Copel foi a definição
de metodologia e o mapeamento das categorias de fornecimento
consideradas críticas em relação a aspectos sociais, ambientais
e econômicos.

fornecedores locais, ou seja, provenientes do estado do Paraná,
que concentra a maior parte de sua área de concessão.
G4-EC9
GASTO COM
FORNECEDORES

Operação

Os principais critérios utilizados nesse estudo incluíram a
avaliação dos riscos de acidente para os empregados, risco de
danos para as relações de trabalho, capacidade econômico-financeira, cumprimento de encargos fiscais, sociais e
trabalhistas, impacto no meio ambiente e capacidade para
tratamento de resíduos, entre outros.
O mapeamento dos fornecedores críticos para o negócio
Distribuição identificou 140 fornecedores. A meta de estender
este processo também aos fornecedores da Copel Geração e da
Copel Telecom, não foi cumprida em função da necessidade de
adaptação da metodologia para estes negócios.
Programa de desenvolvimento de fornecedores

A Copel diagnosticou o nível de aderência à sustentabilidade de
seus fornecedores, com o objetivo de identificar os temas mais
relevantes a serem desenvolvidos por meio da capacitação dos
fornecedores em práticas de sustentabilidade.
Para 2015, tem a meta de capacitar gestores de contratos e fiscais
em temas relativos à sustentabilidade, instrumentalizando-os
para o processo de avaliação e monitoramento de fornecedores,
além de capacitar médios e pequenos fornecedores em temas
relativos à sustentabilidade.
Desenvolvimento local
G4-12, G4-EC8
Em 2014, a Copel totalizou gastos de cerca de R$ 1,5 bilhão com
fornecedores de bens e serviços, dos quais 56,7% destinados a
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GASTO COM
FORNECEDORES LOCAIS

R$ mil

R$ mil

%

1.297.068,9

687.446,5

53

Geração

139.324,0

123.998,3

89

Holding

26.591,9

23.135,0

87

176,4

157,0

89

44.488,6

20.464,8

46

83,6

68,6

82

1.507.733,5

855.270,2

56,7%

Distribuição

Renováveis
Telecomunicações
Participações
Total

Também foram gastos R$ 4,4 bilhões com fornecedores de
energia, para os quais não há monitoramento de originação
local, já que a compra é orientada por órgão regulador.
Ao todo, 5.744 fornecedores ativos mantiveram relacionamento
comercial em 6.568 contratos com a Copel em 2014.
Fornecedores ativos em 2014 por negócio
DISTRIBUIÇÃO

Energia

GERAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES

HOLDING

124

8*

4*

88

Materiais e
equipamentos

2.889

1.094

463

15

Serviços

3.555

787

319

73

*Inclui fornecedores da Copel Distribuição
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os seus segmentos de operação – é pautado pela busca da
excelência nos serviços para satisfação desse público.

CLIENTES
Satisfação
O relacionamento da Copel com seus clientes – residenciais,
comerciais, industriais e órgãos públicos, considerando todos

Para isso, a Companhia monitora continuamente os índices de
satisfação dos seus clientes, medidos pela Abradee e pela Aneel,
e também disponibiliza diferentes canais de atendimento para
atuar, corrigir e buscar resolver possíveis casos de insatisfação.

G4-PR5
ÍNDICES DE SATISFAÇÃO

AVALIAÇÃO DA COPEL DISTRIBUIÇÃO
2013

ISQP

Índice de Satisfação
da Qualidade Percebida

ISC

Medido pela Abradee, avalia as distribuidoras de
energia elétrica brasileiras na percepção de seus
consuimidores em cinco aspectos: Fornecimento de
Energia, Informação e Comunicação, Conta de Luz,
Atendimento ao Cliente e Imagem da Empresa. São
três pesquisas com diferentes categorias de clientes:

Medido pela Abradee a partir da ponderação do
resultado das áreas de qualidade e da área de preço.

Índice de Satisfação
do Consumidor

IASC

Índice Aneel de
Satisfação do Consumidor

Baixa tensão residenciais

89,4

89,3

Baixa tensão não residenciais

88,6

85,6

Alta tensão

87,6

86,3

Baixa tensão residenciais

64,1

63,5

Baixa tensão não residenciais

66,5

69,0

Alta tensão

66,7

58,6

61,97

75,24

Medido a partir de pesquisa da Aneel, realizada desde 2000, junto ao consumidor
residencial para avaliar seu grau de satisfação em relação aos serviços prestados
pelas distribuidoras de energia elétrica.
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Em relação à satisfação dos clientes residenciais (ISQP) da Copel
Distribuição, o indicador alcançou de 89,3%, abaixo da meta de
90% estabelecida para 2014. Entretanto, o resultado no índice foi
benchmark da América Latina e, portanto, a Companhia revisou
sua métrica para 2015 estabelecendo objetivo de obter até o
4º lugar no ISQP - Baixa Tensão Residencial, colocação que a
categoriza como finalista do referido índice.
Canais de contato
A Companhia possui diversos canais de atendimento para
os públicos de cada um dos negócios e registra os contatos
recebidos em todos eles, a fim de manter o foco nas necessidades
dos clientes e melhorar seus processos para atendê-los com
mais qualidade.
Além disso, no segmento de distribuição, que é o de maior
volume de clientes, acompanha dois indicadores para a
análise – o de Frequência Equivalente de Reclamações (FER),
que mapeia a quantidade de reclamações procedentes a cada
mil Unidades Consumidoras, e o de Duração Equivalente de
Reclamações (DER), que estabelece o prazo médio de resposta
das reclamações procedentes em horas corridas.
Como resultado do trabalho contínuo para melhoria nos
processos de atendimento, medição, faturamento, arrecadação
e cobrança do negócio de distribuição, em 2014, houve redução
gradativa no número de reclamações recebidas, resultando
numa queda de 21,8% em relação a 2013. Os indicadores DER
e FER também apresentaram melhorias expressivas, caindo,
respectivamente, 55,7% e 26%. G4-SO11
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Principais canais de atendimento e mecanismos de queixas
Institucional (todos os negócios)
• +55 (41) 3331-4141 e 3310-5050 – assuntos corporativos relacionados à Copel.
• Formulário on-line: http://goo.gl/qduklP
• Ouvidoria da Copel: solicitações de informações, sugestões, reclamações,
denúncias e questionamentos. Saiba mais no item deste relatório em “Ética”.
Distribuição
• Atendimento pessoal nas agências da Copel: www.copel.com/agencias
• Linhas telefônicas:
0800 51 00 116 – serviço relativo à energia elétrica ou informações sobre a conta
de luz. Ligação gratuita, 24 horas e sete dias por semana.
• Serviço de chat: www.copel.com/solidus/htmlc/jsp/upfront.jsp
• Copel Mobile: app gratuito para smartphones e tablets com sistema operacional
Android ou iOS.
• SMS: em caso de falta de energia, envio gratuito de SMS pelo celular para
número 28593, com a mensagem SL e o número da unidade consumidora que
consta na fatura.
• Agência virtual: http://agencia.copel.com/AgenciaWeb/
Telecom
• 0800 41 41 81 – serviços relacionados à internet da Copel Telecom – com ligação
gratuita, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 18h30 – ou suporte técnico 24 horas
e sete dias por semana.
• E-mail: telecom@copel.com
• Acesso à área do cliente para segunda via de conta, documentos e contratos e
dados cadastrais: http://www.copeltelecom.com/hptelecom/conect-se.jsp
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RECLAMAÇÕES
RECEBIDAS **

FER

DER

2012

20.386

18,16

325,48

2013

14.163

10,33

273,02

2014

11.077*

7,64

120,82

*Desse total, 10.833 foram solucionadas, além de outras 57 queixas de 2013 resolvidas em
2014.
**Reclamações recebidas classificadas pela Copel como sendo de impacto social.

Nesse segmento do negócio também, são monitoradas a
qualidade dos canais de atendimento e a padronização dos
procedimentos relacionados à recepção e tratamento das
reclamações, certificados pela ISO 9000.
Uma das ações da ISO é a pesquisa anual de Satisfação do Cliente
Reclamante, que julga a facilidade de contato, a clareza nas
informações prestadas, a postura e cordialidade no atendimento,
o cumprimento do prazo de resposta e o atendimento das
expectativas quanto à resposta da reclamação.

GOVERNO E SOCIEDADE
G4-EU19
A Copel apoia e participa de diversas iniciativas de órgãos
do governo e outras instituições, visando a promoção do
desenvolvimento sustentável nas regiões onde opera.
A seleção das iniciativas são aderentes ao referencial estratégico
da Companhia, ao compromisso assumido com o Pacto Global
e à política de governo do Estado do Paraná.
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As ações contemplam as áreas de educação, cultura, esporte e
saúde.
G4-EC1, G4-EC7
Investimento Social
O investimento da Copel, em 2014, proveniente de renúncia fiscal, somou R$ 17,9
milhões, beneficiando 95 projetos:
- Lei Rouanet – R$ 8.810.390,00 – 67 projetos
- Fundo da Infância e Adolescência – FIA – R$ 2.206.000,00 – nove projetos
- Lei do Idoso – R$ 2.161.000,00 – um projeto
- Lei do Incentivo ao Esporte – R$ 2.210.000,00 – 13 projetos
- Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica – PRONON – R$ 2.159.000,00
– 4 projetos
- Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência
(PRONAS/PCD) – R$ 300.000,00 – um projeto

Talento Olímpico do Paraná (TOP 2016)
A Companhia é um dos patrocinadores do programa Talento
Olímpico do Paraná (TOP 2016), maior programa estadual de
incentivo aos esportes do país. Voltado ao fomento do esporte
amador, a iniciativa garante auxílio financeiro, por meio de
bolsas, a 1.500 atletas, para-atletas e técnicos paranaenses com
potencial para participar dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio
de Janeiro. Em 2014, o investimento neste programa foi de
R$ 1 milhão.
Acesso à Energia
A Copel, em parceria com os Governos Federal e Estadual e com
órgãos como a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar),
promove diversos programas integrados para tornar a energia
acessível a todos.
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Dentre os programas já desenvolvidos destacam-se:
Universalização, Luz para Todos, Tarifa Social Baixa Renda e Luz
Fraterna.
Tarifa Social – benefício criado pelo Governo Federal, que
concede descontos na conta de luz às famílias de baixa renda de
todo o Brasil, até o limite de consumo de 220 kWh. O Governo
Federal reembolsa os descontos dados aos consumidores
mensalmente. Em 2014, esse montante recebido pela Copel foi
de aproximadamente R$ 70 milhões.
Luz Fraterna – beneficio criado pelo Governo do Estado do
Paraná, que realiza o pagamento da conta de luz das famílias de
baixa renda, desde que beneficiárias da Tarifa Social de Energia
Elétrica. Em 2014, foram beneficiadas cerca de 182 mil famílias.
Luz para todos – Programa do Governo Federal que visa
promover o acesso à energia elétrica gratuitamente para o meio
rural. Em 2014, a Copel efetuou 1.231 entradas de serviço para
consumidores universalizados na área rural.
Também no meio rural, promove o Programa Irrigação Noturna,
que incentiva o aumento da produtividade agrícola mediante
desconto de até 70% na energia utilizada à noite para acionamento
de sistemas de irrigação. Em 2014, foram beneficiadas cerca de
8,6 mil propriedades pela tarifa especial noturna.
No escopo do programa Tarifa Social, a Companhia promove o projeto “A
Copel na Comunidade”, em sua quarta edição em 2014. Nele são realizados
diagnósticos energéticos junto a consumidores de baixa renda e selecionados

Eficiência energética
G4-EU7
O Programa de Eficiência Energética tem o objetivo de promover
a eficiência no uso final da energia elétrica, por meio da aplicação
de recursos financeiros determinados pela Lei nº 9.991/2000,
de modo a contribuir para a otimização do sistema elétrico e
postergação de investimentos em geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica.
Em 2014, foram aplicados cerca de R$ 15,9 milhões em 18
projetos, que colaboraram para melhoria da eficiência energética
nas instalações de consumidores residenciais de baixa
renda, prédios públicos, escolas estaduais, estabelecimentos
comerciais e de serviços e em projetos educacionais.
Pesquisa e Desenvolvimento
G4-EU8
Em 2014, a Companhia investiu R$ 16,7 milhões no Programa de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) das atividades de geração,
transmissão e distribuição.
Geração e transmissão
O programa contou com 26 projetos em andamento, em 2014,
sendo que, em 12 deles a Companhia participou de forma
cooperada com outras empresas. Destes, três são estratégicos
e tiveram os temas estabelecidos pela Aneel, por meio de
Chamada de Projetos.

consumidores que terão seus aparelhos eletrônicos e lâmpadas substituídos por
outros mais modernos. Ao todo, o projeto prevê a realização de 500 palestras, 50
mil diagnósticos e substituição de 150 mil lâmpadas, 12 mil refrigeradores e 10
mil chuveiros.
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Distribuição
Em 2014, foram contratados dez projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento – P&D, nove continuam em execução e 43
estão em fase de elaboração para contratação. Desses últimos,
um é estratégico e em cooperação com o Sistema de Inteligência
Analítica do Setor Elétrico (Siase) e outras empresas do setor
elétrico.

ACIONISTAS
Perfil das ações
O capital social da Copel é de R$ 6,9 bilhões, representado
por 273.655 mil ações – sendo 53,0% ações ordinárias e 47,0%
preferenciais. Ao final de 2014, 25.015 acionistas participavam
do capital social da Companhia, cujo valor de mercado atingiu
R$ 8,2 bilhões.

A Copel Distribuição desenvolveu, em 2014, dois projetos relacionados ao projeto-piloto de smart grid:
- Despacho de microgeração distribuída, com recursos de controle de cargas do
consumidor, armazenamento e intercâmbio de energia com veículos elétricos.
- Corte seletivo de carga em consumidores e alimentadores de distribuição

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.

utilizando infraestrutura avançada de medição.
Em ambos, a ideia é utilizar as instalações do showroom Paraná Smart Grid para
teste de conceitos (casa inteligente, com automação residencial e gerenciamento
pelo lado da demanda), tanto para a parte da medição quanto dos demais meios
de controle das cargas dos consumidores.
ON

PN

0,2 %

0,2 %

13,7%

21,2%

1,1 %
Estado do Paraná
BNDESPAR
Eletrobras
Custódia da Bolsa
Outros

Saiba mais sobre os projetos de P&D em:
http://goo.gl/CXPaMQ

26,4 %

BNDESPAR
Custódia da Bolsa
Outros

78,6 %

58,6 %

Programa Paraná Conectado

Total

44,2 %

O Programa alcançou a meta prevista para o período, estando
presente atualmente em 25 municípios. A iniciativa provê
acesso à internet em fibra ótica a preços populares e velocidade
de 1 Mbps e promove, ainda, a interligação de edifícios públicos
com a fibra ótica da Copel, possibilitando maior velocidade e
confiabilidade de navegação aos órgãos públicos.
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0,1 %
31,1 %
Estado do Paraná
BNDESPAR
Eletrobras
Custódia da Bolsa
Outros

0,6 %
24,0 %
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A Copel abriu seu capital ao mercado de ações em abril de 1994
na Bolsa de Valores de São Paulo – BM&FBovespa e tornou-se
em julho de 1997 a primeira empresa do setor elétrico brasileiro
listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque – NYSE. Sua marca
também está presente, desde junho de 2002, na Comunidade
Econômica Europeia, com seu ingresso na Latibex – o braço
latino-americano da Bolsa de Valores de Madri. A partir de 2008,
as ações da Copel passaram a integrar oficialmente o Nível 1 de
Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo.

aos dividendos, de forma total ou parcial. Estatutariamente,
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. Desde 2013, o payout praticado
pela Copel, é de 50% do Lucro Líquido Ajustado do exercício.

Desempenho das ações e retorno

O lucro por ação, por sua vez, foi de R$ 4,9, valor 21,3% acima
do registrado no ano anterior.

De janeiro a dezembro de 2014, as ações ordinárias da Copel
(ON – negociadas sob código CPLE3) e as ações preferenciais
(PNB – negociadas sob o código CPLE6) estiveram presentes em
100% dos pregões da BM&FBovespa.
Ao final do período, as ações ON estavam cotadas a R$ 24,90
e as ações PNB a R$ 35,90, com variações positivas de 11,7%
e 17,6% respectivamente, enquanto, no mesmo período, o
Ibovespa teve variação negativa de 2,9%.
Na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), as ações preferenciais
– negociadas no “Nível 3” na forma de ADSs, sob o código ELP estiveram presentes em 100% dos pregões, fechando o período
cotadas a US$ 13,17 com variação positiva de 0,2%. Neste
mesmo período, o índice Dow Jones teve variação positiva de
7,5%.
No Latibex (Mercado de Valores Latino-Americano em Euros),
vinculado à Bolsa de Valores de Madri, as ações preferenciais,
negociadas sob o código XCOP – estiveram presentes em
98% dos pregões, fechando o período cotadas a € 11,13, com
variação positiva de 17,2%. No mesmo período, o índice Latibex
All Shares teve variação negativa de 15,8%.
Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio
A partir da Lei nº 9.249/1995, a Copel adota, como política, a
distribuição de juros sobre o capital próprio em substituição
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Em 2014, foram distribuídos R$ 622,5 milhões sob forma de
dividendos e juros sob o capital próprio, 11,1% a mais que no
ano anterior, quando o valor foi de R$ 560,5 milhões.

Acordo de Acionistas
Está em vigor um acordo de acionistas firmado entre o Estado
do Paraná e o BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, em que
um dos objetivos é assegurar ao BNDESPAR a indicação de dois
membros para o Conselho de Administração (CAD) da Copel e
ter conhecimento prévio das matérias societárias submetidas à
apreciação do CAD e das Assembleias Gerais de Acionistas.
Diálogo
A Copel mantém canal de comunicação efetivo com seus
Acionistas e Investidores e com os profissionais do mercado de
capitais, por meio do departamento de relações com investidores
e do departamento de acionistas e custódia.
• E-mails: ri@copel.com e acionistas@copel.com
• Central de atendimento telefônico: 0800 41 2772.
• Site de Relações com Investidores - www.copel.com/ri – onde
são publicados comunicados e relatórios disponibilizados aos
profissionais do mercado de capitais e acionistas.
• Informativo “Informe RI Copel”.
Geração de Valor
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PRINCÍPIOS E GESTÃO

Gestão Ambiental

G4-14

Resíduos

Em um cenário de aumento da demanda por energia, a Copel,
busca atender essa demanda em equilíbrio com as questões
ambientais, de maneira a minimizar o impacto de suas operações
no meio ambiente, primando pelo desenvolvimento sustentável.
Nesse sentido, a Companhia
Conheça a Política e a Agenda de
assumiu, como um dos desafios
Mudanças Climáticas da Copel em
do Planejamento Estratégico
http://goo.gl/SeGk0z
2014-2025, a melhora de seu
e http://goo.gl/8aoxxP
desempenho ambiental, orientada
pela Política de Sustentabilidade
e Cidadania Empresarial e pela
Agenda Copel de Mudanças Climáticas.
Como estratégia, a Copel tem investido cada vez mais na
geração de energia por fontes renováveis. Também preocupada
com o consumo consciente de energia, investe em projetos de
eficiência energética.

G4-EN23

Em 2014, foram encaminhadas para destinação final 4.715
toneladas de resíduos e materiais inservíveis: 307 toneladas
(6,5%) para reciclagem, 4.394 toneladas (93,2%) para alienação
e 14 toneladas (0,3%) para disposição.
A receita obtida com a alienação de resíduos alcançou aproximadamente R$ 12,5 milhões no período, conforme tabela abaixo:
Resíduo
Alienado

Quantidade
Destinada

Resíduos diversos*

Unidade

Receita

4.394

toneladas

R$ 8.465.652,00

Postes

316.679

metro linear

R$ 256.595,00

Sucata de
transformadores

22.914

peças

R$ 3.763.016,00

Total

R$ 12.485.263,00

* Inclui: cabos de cobre e alumínio, sucatas metálicas de medidores e isoladores.

Emissões Atmosféricas

Além disso, são desenvolvidos diversos programas, projetos e
iniciativas voltados à proteção do meio ambiente.

Em 2014, a Copel investiu mais de R$ 62,8 milhões em estudos e ações
socioambientais

para

a

implantação

de

novos

empreendimentos

e

aproximadamente R$ 8 milhões na gestão ambiental dos empreendimentos em
operação. A Copel também aplicou R$ 4,9 milhões em prol da sociedade civil
e científica, como: Museu Regional do Iguaçu, Jardim Botânico Faxinal do Céu,
Repovoamento de Ictiofauna, entre outros.

G4-EC7

G4-EN21

A Copel monitora as emissões atmosféricas das usinas
termelétricas, cujas informações são reportadas anualmente ao
órgão ambiental. Entre os padrões analisados estão:
USINA

NOx (t)

SOx (t)

Material Particulado – CP (t)

UTE Figueira*

368,2

3.458,2

261,0

UTE Araucária**

504,6

-

-

Frota

18,3

4,8

-

Total

891,1

3.463,0

261,0

*Em 2014 foi iniciada a implantação do projeto de modernização da UTE Figueira.
**A UTE Araucária é operada com gás natural, portanto não há emissão de SOx e Particulado.
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Consumo de energia
G4-EN3

ÁGUA

A tabela a seguir apresenta o consumo de energia da Companhia,
nos últimos três anos.

Gestão
Considerando a água seu principal ativo de geração de energia, a
Copel dedica especial atenção a esse importante recurso natural.

CONSUMO DE ENERGIA (GJ)
Ano

Frota

Eletricidade

Usinas
Térmicas*

Total

2014

183.465

87.844

28.407.143

28.678.452

2013

229.739

92.200

19.047.458

19.369.397

2012

264.862

91.602

19.192.252

19.548.716

*Inclui: UTE Figueira e UTE Araucária		

Em 2014, houve um aumento de 47,6% no consumo total
de energia em relação ao período anterior, em virtude do
acionamento das usinas térmicas pelo Operador Nacional do
Sistema - ONS.

O Programa Copel Ecoeficiência tem por objetivo reduzir o consumo de água,
energia e combustíveis fósseis, bem como promover o uso adequado de recursos
naturais.
A Copel tem como meta para 2015, reduzir 5% do consumo de água e 10% do
consumo de energia em suas unidades administrativas. Pretende-se alcançar até
2019 uma redução de 20% no consumo de água e 35% no consumo de energia.

A seguir são apresentadas a gestão, as iniciativas e o desempenho
da Copel nos principais aspectos ambientais relacionados aos
seus negócios, em conformidade com a matriz de materialidade.
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O principal impacto da Copel nos recursos hídricos é a
alteração de suas condições naturais e da vegetação da bacia
de inundação na construção das usinas hidrelétricas. Por isso,
a Companhia atua na gestão dos impactos socioambientais de
seus empreendimentos, desde a sua construção até a fase de
operação, realizando estudos, mitigando impactos e riscos e
atendendo às legislações ambientais pertinentes.
Iniciativas
Monitoramento da Qualidade da Água
Trimestralmente, a Companhia coleta e analisa amostras de água
dos reservatórios das usinas para monitorar a sua qualidade.
As amostras coletadas passam por análise de qualidade e pelo
levantamento de micro-organismos, como algas e bactérias,
para identificar eventuais alterações.
Adicionalmente, a Copel realiza o monitoramento da qualidade
da água do rio antes mesmo do início da construção de um
novo empreendimento. Esses monitoramentos incluem, além
dos parâmetros já monitorados, a análise de sedimentos e
agrotóxicos.
Programa de Gestão dos Reservatórios
Nos reservatórios e em seus entornos, a Copel monitora possíveis
intervenções ambientais e age de acordo com ações específicas
para sanar as irregularidades identificadas no que diz respeito
ao lançamento de efluentes, à estabilidade de taludes, ao uso e
ocupação das Áreas de Proteção Permanente, à caça e à pesca
ilegal, entre outros.
Gestão de Recursos Naturais
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Para auxiliar nesse processo de preservação dos reservatórios
e seus entornos, bem como de outras áreas de relevante
interesse ambiental, a Companhia possui convênio com o
Batalhão de Polícia Ambiental do estado do Paraná. Além
disso, participa ativamente dos Comitês de Bacia Hidrográfica
e Conselho Nacional e Estadual de Recursos Hídricos e realiza
o monitoramento, em tempo real, da situação hidrológica dos
rios onde possui reservatórios.
Acompanhe em:
https://www.copel.com/mhbweb/paginas/monitoramento.jsf
Desempenho
O consumo de água da Copel para fins administrativos no Estado
do Paraná foi de 143.716 m³, nas seguintes fontes de retirada:
G4-EN8
Fonte
Águas subterrâneas
Empresa de abastecimento de água

Quantidade de Água Consumida (m3)
24.421
119.295

No processo produtivo de geração de energia, não há variação
significativa entre o volume de água captado e o volume de
água devolvido a fonte, portanto, este valor não foi considerado
como consumo.
G4-EN9

BIODIVERSIDADE
Gestão
G4-EN12
A implantação e operação de empreendimentos de geração,
transmissão e distribuição de energia ocasionam impactos
na fauna e na flora localizadas na área de influência de seus
empreendimentos.
Estudos ambientais elaborados antes da etapa de instalação
desses empreendimentos, e necessários para o licenciamento
ambiental, avaliam os aspectos e impactos de sua instalação e
propõem programas socioambientais necessários para mitigar
os impactos negativos e potencializar os positivos. Além desses,
o próprio órgão ambiental, quando da emissão da licença, pode
propor novas medidas mitigadoras.
No ano, foram realizados diversos estudos e programas
ambientais para implantação de empreendimentos de geração,
transmissão e distribuição de energia, visando prevenir e mitigar
possíveis impactos à flora e fauna local, tais como:
- reposição florestal;
- preservação de encostas de áreas com solos frágeis e de
nascentes;
- afugentamento e resgate de fauna e flora, entre outros.

Em 2014, as instalações administrativas da Copel, no estado do
Paraná, descartaram 114.973 m³ de efluentes sanitários* nas
redes públicas coletoras ou em fossas sépticas controladas.
*Geração de efluentes sanitários calculados conforme NBR 7229, coeficiente de retorno água esgoto = 0,8.

G4-EN22
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Flora

Fauna

O principal impacto na flora é ocasionado pela supressão de
vegetação necessária para a instalação das estruturas físicas,
constituição de servidões de passagem de linhas de transmissão,
formação dos reservatórios das usinas hidrelétricas e constituição
dos parques eólicos.

A fauna é impactada, principalmente, pelas interferências nos
habitats durante a construção dos empreendimentos e pela
presença de trabalhadores nas obras.

Para mitigar esse fator de impacto – que pode resultar na
diminuição de espécies importantes ao ecossistema local
durante o período das obras – a Companhia executa programas
ambientais de monitoramento e resgate de flora e de plantio
de espécies nativas. Equipes especializadas realizam a coleta,
catalogação e manejo de sementes e plântulas que podem ser
impactadas, permitindo conhecer a flora local e produzir mudas
de espécies nativas a serem plantadas na recuperação de áreas
degradadas da região.

O programa de Monitoramento da Flora na UHE Colíder, em construção no Mato

Para mitigar esses impactos e conhecer com maior profundidade
a fauna local, a Copel promove programas de monitoramento
e resgate científico, por meio dos quais as possíveis espécies
em extinção ou ameaçadas, invasoras e peçonhentas são
identificadas.
Os programas priorizam o afugentamento da fauna e, caso não
seja possível, realizam o resgate e cuidados veterinários das
espécies até seu encaminhamento para centros especializados
ou retorno ao ambiente natural adequado a sua sobrevivência.
A presença de espécies invasoras e peçonhentas é comunicada
à comunidade, principalmente se forem transmissoras de
doenças, minimizando, assim, possíveis riscos.

Grosso, está realizando a identificação de espécies vegetais na área da futura
APP que abrange 5.503,78 hectares.

Iniciativas
G4-EN13, G4-EU13

Em 2014, foi iniciado o Programa de Resgate da Flora e da Fauna na Usina, que
promoveu o resgate de:

Programa Florestas Urbanas

- 363 espécies de flora.
- 1.821 animais de mais de 100 espécies.
- salvamento de mais de duas toneladas de peixes e registro de mais de 149
espécies.
- coleta de 430 kg de sementes e produção de 13.746 mudas a partir das sementes
e plântulas resgatadas.
Saiba mais em: http://www.copel.com/uhecolider/
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Desde 2007, a Copel apoia as Prefeituras no planejamento da
arborização das vias públicas, contribuindo com a melhoria
ambiental das cidades e a redução das interrupções no
fornecimento de energia causadas pelo conflito entre as árvores
e os sistemas elétricos.
Em 2014, foram produzidas 55 mil mudas de árvores. Por meio
de cinco convênios firmados com Prefeituras Municipais, foram
removidas 422 árvores que ofereciam riscos às redes de energia
e fornecidas 3.350 mudas adequadas à arborização de vias
públicas. Desde o início do programa, já foram removidas 5.442
Gestão de Recursos Naturais
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árvores e fornecidas 19.663 mudas. A meta da Copel é fornecer,
no próximo ano, 12 mil mudas para, no mínimo, 25 municípios.
A Companhia também incentiva a profissionalização da equipe
de arborização com a realização de cursos de capacitação e
qualificação de gestores e servidores municipais. No primeiro
ciclo de treinamento, oferecido de 2007 a 2010, foram capacitados
653 participantes de 246 municípios do Estado do Paraná. No
segundo ciclo, iniciado em 2014, já são 236 capacitados de 141
municípios e há previsão de seis novos cursos em 2015.
Programa Florestas Ciliares
A Copel realiza o reflorestamento e o cercamento de Áreas de
Preservação Permanente (APPs) em áreas próprias e de terceiros,
com o objetivo de recuperar áreas degradadas e/ou evitar sua
degradação, contribuir para a melhoria da qualidade da água
dos reservatórios, inibindo a ocorrência de processos erosivos
no solo e conservando a biodiversidade.

Programa Florestas Urbanas em: http://goo.gl/Zbom2U
Programa Florestas Ciliares em: http://goo.gl/9kJ2fw

Jardim Botânico
A Copel conta com o Jardim Botânico Faxinal do Céu, localizado
no Centro-Sul do Paraná, voltado à conservação e pesquisa
de espécies vegetais. O Jardim Botânico – que preserva uma
área de 152 hectares com vegetação nativa e abriga uma das
maiores coleções de plantas ornamentais exóticas do país – atrai
anualmente uma média de cinco mil visitantes e é frequentemente
utilizado por instituições de ensino para educação ambiental e
aulas práticas de graduação e pós-graduação na área de biologia.
Em 2014, ocorreram 3.200 visitas e R$ 353 mil foram investidos
em sua manutenção.

A Copel produz mudas em seis hortos florestais, localizados em diferentes

As mudas usadas no reflorestamento são produzidas em seis
hortos florestais mantidos pela Companhia. Desde o início do
programa, em 2006, já foram cercados mais de 150 mil metros
de APP e reflorestados 650 hectares com mais de 1,15 milhão
de mudas, no entorno das usinas hidrelétricas, além do repasse
de mais de 111 mil mudas como compensação ambiental pela
passagem de linhas de transmissão.

regiões do Paraná, voltadas à compensação ambiental da implantação de seus

Em 2014, foram plantadas 206 mil mudas de espécies nativas
– superando a meta prevista de 120 mil mudas – reflorestando
aproximadamente 105 hectares e cercando 15,5 km – e
repassadas 11.335 mil mudas para compensação ambiental em
linhas de transmissão. A meta para 2015 é plantar, pelo menos,
outras 100 mil mudas.

serve de refúgio para diversas espécies da fauna local, com destaque para felinos
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empreendimentos.
Em 2014, foram produzidas cerca de 515 mil mudas para os Programas Florestas
Ciliares e Florestas Urbanas, e a previsão para 2015 é produzir outras 370 mil.
Além disso, a Companhia investe, por ano, cerca de R$ 1,7 milhão na preservação
de 10 mil hectares de florestas primárias da Mata Atlântica paranaense, que
como a onça-pintada. Em outubro de 2014, parte dessas áreas foram decretadas
como Parque Nacional da Guaricana.

Gestão de Recursos Naturais
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Participação em programas governamentais do estado do
Paraná
A Copel participa do programa Bioclima do Paraná, que propõe
a adoção de estratégias para conservação da biodiversidade e
mitigação das mudanças climáticas globais.
A atuação da Companhia se dá por meio dos projetos de
Recuperação de Áreas Alteradas e do Monitoramento Ambiental,
que prevê o planejamento da paisagem e o monitoramento
sistematizado por imagens de satélite de alta resolução,
compondo o banco de dados do Bioclima.
Monitoramento da Ictiofauna
A Copel realiza o monitoramento da Ictiofauna nos seus
reservatórios localizados no estado do Paraná e promove o
repovoamento de peixes na bacia do Rio Iguaçu.
Em 2014, o repovoamento contou com a soltura de 127.728
alevinos, envolvendo seis reservatórios próprios, cinco
prefeituras e duas instituições de ensino e pesquisa.

Desde 1992, a Copel possui uma estação de estudos ictiológicos – localizada
no reservatório da UHE Governador Ney Braga, no Rio Iguaçu – que tem por
atribuição estudar o comportamento da ictiofauna e eleger as espécies nativas
mais adequadas para a reprodução visando o repovoamento dos rios. As
principais espécies estudadas e produzidas são jundiá (Rhamdia quelen), lambari
(Deuterodon) e o surubim-do-iguaçu (Steindachneridion melanodermatum). Em
2014, foram produzidos cerca de 300 mil alevinos, quantidade que deverá ser
repetida em 2015.
Importante destacar que o surubim-do-iguaçu é uma espécie ameaçada de
extinção e as ações de repovoamento da Copel estão refletindo no aumento da
sua população.

Desempenho
G4-EN11
A Copel possui 8.208,4 km de linhas de transmissão com tensões
que variam de 69 a 500kV. Deste total, apenas 78,91 km atingem
unidades de conservação de Proteção Integral, conforme
Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC. Estas
interferências representam apenas 0,96% de sua extensão total.

A soltura foi abaixo da média prevista para o ano, ou seja, 150
mil alevinos. Para 2015, permanece a meta de soltura de 150 mil
alevinos.

Em 2013, essas interferências totalizavam 74,71 km. O incremento de 4,2 km foi devido a criação, em outubro de 2014, do
Parque Nacional da Guaricana, na Serra do Mar Paranaense.

No ano, atendendo as demandas de aldeias indígenas locais, foi
feito também o repovoamento do reservatório de Fiú, da usina
de Apucaraninha, com a aquisição e soltura de espécies nativas
do rio. Em 2015, o programa continua ativo.

Dos 8.208,4 km de linhas de transmissão, 71,60 km atingem reservas indígenas, o que representa 0,87% do total de sua extensão.

Sobre o Programa de Monitoramento e Repovoamento de Peixes em:
http://goo.gl/1RKQzm
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Cabe ressaltar que essas linhas de transmissão foram construídas
antes da implantação das Unidades de Conservação, como é
o caso do Parque Estadual do Guarani, que foi implantado 26
anos depois da construção da linha.
A seguir são apresentadas as Áreas de Proteção criadas
para compensar o impacto de seus empreendimentos na
biodiversidade: G4-EN13
Gestão de Recursos Naturais
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• Estação Ecológica do Rio dos Touros (UHE Governador
Ney Braga), criada em 2011, conta com 1.231,06 hectares, no
município de Reserva do Iguaçu (PR).
• Estação Ecológica Tia Chica (UHE Derivação do Rio Jordão),
conta com 423,12 hectares, no município de Pinhão (PR).
• Parque Estadual do Rio Guarani (UHE Governador José Richa),
criado em 2000, com 2.322 hectares, no município de Três Barras
do Paraná (PR).
• Parque Estadual do Lago Azul (UHE Mourão), criado em 1997, com
1.749 hectares, nos municípios de Campo Mourão e Luiziana (PR).
Todas estas Áreas Protegidas criadas pela Copel apresentam
características de biodiversidade similares ou superiores
aos locais afetados para a instalação dos empreendimentos
compensados.
Na fase de planejamento a Copel faz minucioso estudo de traçado das linhas de
transmissão para desviá-las das áreas de maior fragilidade ambiental e social.
Quando não é tecnicamente possível, a Companhia procura realizar o alteamento
das torres de modo a preservar as áreas localizadas na faixa de servidão.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS
G4-EC2

Gestão
Consciente que os efeitos das mudanças climáticas poderão
impactar os negócios de geração, transmissão e distribuição
de energia, a Copel instituiu, em 2011, a Agenda da Copel
de Mudanças Climáticas, com o objetivo de estabelecer os
compromissos e orientações a serem adotados no planejamento
e operação da Companhia de maneira a contribuir com o
desenvolvimento sustentável.

Saiba mais sobre a Agenda em: http://goo.gl/8aoxxP
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Iniciativas
Preocupada com o avanço dos impactos da mudança do clima
nas suas atividades e também na sociedade, a Copel assumiu
compromisso em 2011, de realizar iniciativas para mitigar e se
adaptar a estas mudanças a curto, médio e longo prazo.
As principais iniciativas desenvolvidas pela Companhia são
apresentadas a seguir:
• Aumentar a participação da Copel em PCHs e eólicas – A
Copel vem priorizando a expansão do seu parque gerador por
meio de matrizes de baixa emissão de carbono, como PCHs e
usinas eólicas, de modo a ter alternativas com menor impacto
ambiental e emissões de gases de efeito estufa. Nesse sentido,
em 2014, a Companhia adquiriu o Complexo Eólico São Bento
Energia, com potência total instalada de 94 MW, e 49% do
Complexo Voltália, com 108 MW de potência instalada. Além
disso, a Copel participou de dois leilões de energia nova em
2014, sendo vencedora no Complexo Cutia, com 195,6 MW de
potência instalada, e no Complexo Bento Miguel, com 136,4 MW
de potência instalada.
• Reduzir a emissão de GEE – Em 2014, foi implantado o projeto
de modernização da Usina Termelétrica de Figueira, o qual terá
um ganho na sua eficiência, alterando a garantia física, de 10,3
MW para 17,7 MW. Isto significa que as emissões relativas (CO2
eq/MW) do empreendimento serão reduzidas, uma vez que o
consumo do recurso natural será mantido, porém com maior
produção de energia. Além da modernização, a Copel investiu
fortemente na disponibilização e no incentivo do uso de salas de
videoconferência, contando atualmente com mais de 60 salas,
substituindo os deslocamentos físicos, sempre que possível.
Somado a isso, foi investido na substituição gradativa de veículos
movidos à gasolina por veículos flex, como forma de incentivar
o uso de combustíveis renováveis, visando à redução das
Gestão de Recursos Naturais
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emissões na frota própria. Fato este comprovado na superação
da meta que era de 5% até 2014, chegando a 8,2% de redução
nas emissões de GEE.

G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN18, G4-EN19
Emissões de gases de
efeito estufa (tonelada de CO2)*

Variação
2014 x 2013 (%)

2012

2013

2014

Escopo 1

195.061

196.960

175.306

- 8,71

Escopo 2

223.303

369.213

482.309

30,63

de análise de vulnerabilidade frente às mudanças climáticas. Participará também

Escopo 3

15.403

14.370

-

-

do programa CiVia – Ciclo de Vida Aplicado – com objetivo de discutir a pegada

Intensidade de emissões
(ton de CO2 eq escopo 1 e 2)
por Receita Operacional Líquida
alcançada em R$ mil)

0,049

0,061

0,047

- 22,96

Em 2015, a Copel participará, do programa Empresas pelo Clima (EPC) da GVces
(Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV), a fim de aprimorar seu processo

• Estudar os riscos e oportunidades relacionados aos possíveis
efeitos das mudanças climáticas no negócio – Participação
no projeto de pesquisa P&D da Aneel “Efeitos de mudanças
climáticas no regime hidrológico de bacias hidrográficas e na
energia assegurada de aproveitamentos hidrelétricos”, que
estudou os impactos decorrentes das mudanças climáticas aos
reservatórios de hidrelétrica; Conclusão do projeto de pesquisa
P&D da Aneel “Avaliação de gases de efeito estufa (GEE) da
área de influência de reservatório em construção (estudo de
caso: Mauá)”.
• Participar de programas nacionais que incentivem a redução
de emissões de gases de efeito estufa – GEE – A Copel
participa desde 2009 do Program GHG Protocol. Também atua
institucionalmente junto ao Fórum Paranaense de Mudanças
Climáticas na construção de políticas e ações voltadas às
alterações do clima.

*O inventário GEE da Copel é contabilizado pelo método de controle operacional, assim as
emissões da UTE Araucária não estão contempladas

Quando da conclusão do inventário do escopo 3 e da verificação
externa, os dados serão publicados no registro público do Programa
Brasileiro GHG Protocol, previsto para o início do 2º semestre,
disponibilizado no link https://registropublicodeemissoes.com.
br/index.php/participantes
Emissões (t CO2e)
600.000
500.000
400.000
300.000

Escopo 3

200.000

0

Os dados das emissões de CO2 informados para 2014 são
preliminares, pois os escopos 1 e 2 ainda estão em processo
de verificação por terceira parte. As emissões do escopo 3 não
foram informadas, pois o inventário não estava finalizado até o
fechamento deste relatório.
7

As informações consideram as subsidiárias Copel Distribuição, Copel Geração e Transmissão
e Copel Telecomunicações.
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Escopo 2

100.000

Desempenho

7

Escopo 1

2012

2013

2014

Observa-se que em 2014, a emissão do escopo 1 teve ligeira redução em
função do menor consumo de carvão pela UTE Figueira (manutenção
da usina) e também pelo menor consumo de combustível pela frota
da Companhia. A emissão do escopo 2 aumentou devido ao maior
despacho das usinas térmicas pelo ONS.
Gestão de Recursos Naturais
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DESEMPENHO OPERACIONAL
E ECONÔMICO
Cenário
Excelência em Custos, Processos e Qualidade
Eficiência Operacional
Desempenho Econômico-Financeiro

Porto da Barra/Salvador/Bahia
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As principais diretrizes que orientam a Copel na busca por um
desempenho econômico e operacional consistente são sua visão,
missão e valores. A busca pela excelência em custos, processos
e qualidade direciona a Companhia em relação à conquista de
sua visão e a efetivação de seu planejamento estratégico.

vetores do dinamismo da base produtiva local foram atingidos
pelos elementos de perturbação que acompanham a economia
brasileira desde 2011.

A seguir são apresentados o cenário econômico e regulatório do
ano, o desempenho da operação da Companhia e os resultados
conquistados.

O impacto de eventual escassez de energia e subsequente
racionamento tem forte impacto nos resultados do negócio
energia.

CENÁRIO

De acordo com dados da Aneel, aproximadamente 63,0% da
capacidade instalada brasileira atual é proveniente de usinas de
geração hidrelétrica.

Macroeconômico
A conjuntura econômica brasileira, em 2014, apresentou
resultados inferiores aos de seus pares, com variação no PIB
estimada em -0,15%, inflação próxima ao teto da banda de
flutuação (6,41%), déficit na balança comercial de US$ 3,9
bilhões e aumento da dívida pública (déficit primário equivalente
a 0,6% do PIB), em um ano marcado pela queda nos preços das
commodities, pela crise da Argentina, um dos seus principais
parceiros comerciais, pelos desdobramentos da Operação Lava-Jato e pela alta na taxa Selic que, em última análise, deverá
ajudar a amortecer os efeitos do ajuste a ser promovido na curva
de juros americana.
Para 2015, estima-se retração do PIB em 0,7% e inflação de 7,8%
pressionada pelos preços administrados. A maneira como a
economia irá reagir às medidas fiscais e monetárias a serem
adotadas ao longo do ano será decisiva para recolocar o país na
rota de investimento dos agentes estrangeiros.
No Paraná, dado preliminar do Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), indica que o
PIB do estado, em 2014, expandiu 0,8% e, em 2015, expandirá
1,0%. Depois de três anos ininterruptos de maior crescimento, os
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Regulatório

No segmento de geração hidrelétrica, as condições hidrológicas
desfavoráveis podem resultar no rebaixamento de Garantia
Física. Quando a geração é inferior à garantia física das usinas do
Sistema Interligado Nacional (SIN) se torna obrigatória a divisão
proporcional do déficit entre os participantes do Mecanismo de
Realocação de Energia (MRE), o que pode resultar em exposição
ao Mercado de Energia de Curto Prazo (MCP) e ao Preço de
Liquidação das Diferenças (PLD).
Além disso, condições hidrológicas desfavoráveis também
podem resultar em baixo fornecimento de eletricidade ao
mercado brasileiro e causar, entre outras coisas, a implementação
de programas abrangentes de economia de eletricidade
(racionalização), incluindo reduções obrigatórias de consumo
(racionamento).

Prorrogação das concessões
G4-13
A Copel trabalha para mitigar impactos da regulamentação do
setor em sua gestão econômica e operacional. Atualmente, o
principal fator regulatório de possível impacto no negócio é a
Desempenho Operacional e Econômico
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Lei nº 12.783, aprovada em 2013, que diz respeito à renovação
antecipada de concessões e à redução de tarifas e receitas.
A Lei nº 12.783/2013 determina que concessões de geração, transmissão e
distribuição – que venceriam entre 2015 e 2017 e que já haviam passado por
uma renovação – possam ter mais uma prorrogação, desde que o concessionário
antecipe em até 60 meses o fim de sua concessão, renunciando aos direitos do
contrato firmado.
O impacto causado por essa lei na Copel Geração é de 5,7% na potência instalada

Capacidade Instalada
(MW)

Garantia
Física (MW)

Vencimento
da Concessão

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

1.676

576

23.05.2023

Gov. Ney Aminthas de B. Braga (Segredo)

1.260

603

15.11.2029

Gov. José Richa (Salto Caxias)

1.240

605

04.05.2030

Gov. Pedro V. Parigot de Souza (Capivari-Cachoeira)

260

109

07.07.2015

Mauá (1)

185

100

03.07.2042

USINAS

(1)

Corresponde a parcela da Copel (51% do empreendimento, de 363 MW).

no período.
Detalhes sobre a concessão estão no Relatório de Administração item 3.2 análise
setorial: http://goo.gl/Cr42q7

Nesse novo modelo, a remuneração passa a ser realizada
a partir de tarifa calculada pela Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica) para cada usina hidrelétrica. O valor
proposto pela Agência cobre as despesas relativas à rotina de
operação e manutenção e despesas com encargos e tributos.
Não leva em conta, no entanto, os investimentos necessários
para modernizações, atualizações e reformas de estruturas e
equipamentos e para o atendimento a eventuais contingências –
normalmente onerosos, em função da natureza das operações.
A incerteza gerada por esse cenário em relação à viabilidade da
continuidade da prestação dos serviços pelas usinas, somada
ao pequeno impacto dessas operações no potencial gerador
e na receita operacional, levou a Companhia a abrir mão da
renovação das concessões de geração de quatro de suas usinas,
que venceriam em 2014 e 2015: Rio dos Patos, Governador Pedro
Viriato Parigot de Souza, Mourão e Chopim I.
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Já para as concessões de transmissão, a serem prorrogadas por
mais 30 anos, a nova lei manteve as condições para a realização
de investimentos por parte do concessionário, levando a Copel
a decidir pela renovação dos contratos.
Em 2015, a Copel deverá
também renovar os contratos
de distribuição, que prevêem a
prorrogação da concessão por
mais 30 anos.

Para acompanhar os resultados
do processo de revisão tarifária
ao longo do período, acesse o
capítulo “3.3.1.3. Distribuição”
do Relatório de Administração
da Companhia, disponível em:

Em 10/12/2014 foi assinado o
http://goo.gl/Cr42q7
quarto aditivo contratual que
estabelece as condições para
eventual reversão dos bens e instalações vinculados, garantindo
a indenização total dos bens reversíveis, bem como de todos
os saldos remanescentes ativos ou passivos decorrentes de
eventual insuficiência ou ressarcimento pela tarifa.
Planejamento energético
G4-EU6
A Copel realiza o planejamento de mercado por meio de
parceria com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social (Ipardes), que desenvolve Análise de
Desempenho Operacional e Econômico
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Cenários Econômicos para o Paraná e o Brasil. Esta análise inclui
informações qualitativas e quantitativas que possibilitam – em
conjunto com outras variáveis relevantes, obtidas junto a outros
órgãos – elaborar cenários possíveis para o comportamento da
demanda de energia e da potência.
A previsão da demanda de energia subsidia as estratégias da
Companhia de compra em leilões, enquanto a previsão da
demanda de potência permite o planejamento da expansão de
suas operações.
Além disso, a fim de garantir a disponibilidade de energia
elétrica no estado do Paraná, a Copel Distribuição tem um plano
de investimentos – informado à Aneel por meio do PDD (Plano
de Desenvolvimento da Distribuição) – com horizonte de cinco
anos para os sistemas de baixa e média tensão e de dez anos
para o sistema de alta tensão.
O plano prevê a realização de obras identificadas a partir do
diagnóstico de problemas do sistema elétrico obtido em
simulação computacional.

EXCELÊNCIA EM CUSTOS, PROCESSOS
E QUALIDADE
Desde 2011, a Copel tem foco na busca pela eficiência em
custos, esforço aprofundado nos últimos anos por conta da
revisão extraordinária da tarifa de energia elétrica, ocorrida em
consequência da Lei nº 12.783.
O exercício de 2014, apresentou um cenário bastante desafiador
ao setor elétrico brasileiro e, nesse contexto, a Companhia
vem realizando ações no sentido de otimizar sua estrutura de
maneira a atender aos novos desafios, bem como a expansão
dos negócios, principalmente no setor de energias renováveis.
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Ainda em 2014, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
disponibilizou, em nova audiência pública, revisão da Resolução
334/2008, que irá balizar o compartilhamento de atividades
de apoio administrativo entre empresas do mesmo grupo
econômico, o que poderá representar nova oportunidade para
redução de custos, também em avaliação pela Companhia.
Diante deste contexto, a Copel mantém suas ações buscando
continuamente a excelência em gestão de custos, sempre atenta
à qualidade dos serviços prestados, o que pode ser observado
com as premiações recebidas pela Companhia no tocante à
qualidade do serviço e na avaliação do cliente.
Em relação aos custos com pessoal, houve redução de 4%,
devido, principalmente, à redução do quadro de empregados
e às demais ações de gestão, enquanto os custos com serviços
prestados por terceiros manteve-se estável, o que representa,
em termos reais, um ganho para a Companhia.
Inovação
G4-EU7
A Copel desenvolve em Curitiba um projeto-piloto de redes
inteligentes de energia elétrica (smart grid), concebido
para aprimorar a qualidade dos serviços e a capacidade de
atendimento da Companhia no sistema elétrico e no sistema de
telecomunicações.
O projeto consiste em permitir a completa automação da rede
elétrica para, assim:
- dispensar a interferência humana para isolar trechos sem luz e
contar com a reconfiguração automática do sistema após uma
interrupção no fornecimento.
- medir energia, água e gás de maneira integrada e automatizada,
reduzindo os custos de operação que compõem as tarifas desses
serviços.
Desempenho Operacional e Econômico
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- realizar testes visando à automação predial e a integração à
rede inteligente de eletropostos para carros, bicicletas e ônibus
elétricos.
- promover a microgeração distribuída por fontes solares e
eólicas.
A implementação da rede inteligente da Companhia faz parte do
programa Smart Energy Paraná, criado em 2013 pelo governo
do Estado para incentivar a geração distribuída por fontes
renováveis.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
A Copel define, anualmente, metas para a redução da frequência –
FEC e duração das interrupções – DEC no fornecimento de
energia.
Indicadores de qualidade de fornecimento
14,01
10,25

11,62
7,84 8,06

8,92
2012
2013

Em 2014, a Copel investiu R$ 50 milhões adicionais no projeto,
totalizando os R$ 350 milhões previstos para o quadriênio 2010-2014.
A geração distribuída é um conceito que vem sendo estudado e desenvolvido
no país com o objetivo de transformar pequenos consumidores, localizados
próximos a outros consumidores finais, em geradores de energia. Por exemplo,
um edifício passa a gerar energia, a partir de painéis solares, que abastece seu
próprio consumo e devolve ao sistema a energia excedente.
Os possíveis benefícios da geração distribuída, quando o projeto alcançar maior
escala, incluem a minimização das perdas técnicas nas linhas de transmissão e
distribuição, a geração de energia com menores custos e impactos ambientais em
relação à geração tradicional e a maior estabilidade e confiabilidade do sistema.

1,51
DEC (horas)(1)

FEC (interrupções)(2)

2,08

2014
1,49

Tempo de espera
(horas)

(1) DEC medido em horas e centesimal de horas.
(2) O valor do indicador FEC foi corrigido em relação ao publicado nas Demonstrações
Financeiras da Companhia, uma vez que foi identificada a necessidade de reprocessamento
que gerou a alteração. O valor já foi retificado junto ao órgão regulador - Aneel.

Em 2014, uma série de fatores contribuíram para que o valor dos
indicadores DEC e FEC tenham superado o limite Copel, entre
os quais, pode-se elencar:
• maior severidade dos eventos climáticos em relação aos
anos anteriores, inclusive nos meses que normalmente são
considerados “secos”. Exemplo disso foram as enchentes
ocorridas em junho que fizeram com que 147 municípios
decretassem situação de emergência ou calamidade pública.
• recorde de carga (5.668 MW) em fevereiro, com elevado valor
de demanda que provocou “stress” nas redes, além de restrições
de operação em regime normal e contingências.
• aumento de desligamentos para execução de obras de
melhorias relacionadas à ampliação de investimento.
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As metas da Copel estabelecidas, para 2015, são: 11,13 (horas
e centesimal de horas) para o DEC e 8,06 (interrupções) para o
FEC.
G4-EU28, G4-EU29

G4-EU30
Perdas na distribuição
(% em relação ao total de energia)
8,6

8,0

8,0

A operação de transmissão, por sua vez, pode registrar perdas
do sistema interligado, que são divididas proporcionalmente
entre geradores e distribuidores e apuradas pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEEN).
G4-EU12

2012
2013
2,7

Perdas na transmissão
(% em relação ao total de energia)

Perdas técnicas

2,1

2014

2,4

Perdas não técnicas

2,4
2012

Fonte

2,2

HIP
(1)

2,2
Hidráulicas Próprias

2012

2013

2014

Essas perdas são geridas pelo departamento de Mercado
e Regulação, que acompanha mensalmente o indicador de
perdas acumulado em doze meses. As perdas técnicas são
calculadas pelo departamento de Planejamento da Expansão
da Distribuição e as perdas não técnicas pelo Departamento de
Perdas Não Técnicas, que possui colaboradores em todas as
regionais dedicadas ao combate de procedimentos irregulares.

2013

HINP FMDE
(2)
(3)

HIP
(1)

2014

HINP FMDE
(3)
(2)

HIP
(1)

HINP FMDE
(2)
(3)

36.346

21.130

0,92

42.700

22.370

0,94

66.390

29.578

0,94

3.686

1.167

0,92

5.732

5.287

0,88

3.430

761

0,95

Térmica Própria

846

4.504

0,7

2.024

1.908

0,78

720

5.643

0,64

Térmica com
Participação Acionária

618

108

0,97

1.459

31

0,94

1.426

325

0,93

COMPOSIÇÃO TOTAL

41.496

26.909

0,92

51.915

29.596

0,93

71.966

36.307

0,94

Hidráulicas com
Participação Acionária

(1) Número de Horas de Interrupção Planejada - HIP na geração de energia (ao menos com
duas semanas de planejamento).
(2) Número de Horas de Interrupção Não Planejada - HINP na geração de energia (ao menos
com duas semanas de planejamento).
(3) Fator Médio de Disponibilidade de Energia FMDE por fonte de energia (total de horas da
planta em operação durante o período/total de horas do período).

Nas atividades de geração é acompanhado o indicador de
disponibilidade média das usinas que mede o número de horas
de interrupção da geração com ao menos duas semanas de
planejamento (HIP), de interrupção não planejada (HINP) e o
fator entre as horas em operação em relação ao total de horas
do período (FMDE).
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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Receita Operacional Líquida
G4-9
Em 2014, a Receita Operacional Líquida da Copel totalizou R$ 13,9
bilhões, aumento de 51,6% em relação a 2013. Esse resultado
se deve, principalmente, ao reconhecimento de R$ 1,0 bilhão
referente ao resultado de ativos e passivos financeiros setoriais,
à venda de energia da UTE Araucária, à alocação de energia
gerada no mercado de curto prazo, ao reajuste de 24,86% nas
tarifas da Copel Distribuição, aplicado a partir de junho de 2014,
e ao crescimento de 3,5% no mercado total da Copel.
Receita operacional líquida (R$ bilhões)
Fornecimento de energia elétrica

Suprimento de energia elétrica

Disponibilidade da rede elétrica (TUSD/TUST)

Receita de construção

Receita de telecomunicações

Distribuição de gás canalizado

Resultados de ativos e passivos financeiros setoriais

Outras receitas operacionais

13,9

9,2

0,3 (3%)
0,4 (4%)
0,1 (2%)
1,1 (12%)

Os custos e despesas operacionais, em 2014, totalizaram R$ 12,4
bilhões, volume 53,3% superior ao registrado em 2013. Esse
aumento acompanha a evolução da receita líquida e se deve,
principalmente, ao maior custo com aquisição de energia para
revenda, a aquisição de gás natural e insumos para a operação
de gás em virtude do despacho da UTE Araucária, e ao maior
registro de provisões e reversões por conta do reconhecimento
de R$ 807,3 milhões referentes à redução ao valor recuperável
dos ativos do segmento de geração.
Lucro Líquido e EBITDA
O lucro líquido da Companhia no período apresentou crescimento
de 18,2%, em comparação com 2013, totalizando R$ 1,3 bilhão.
O EBITDA (na sigla em português - Lajida: lucro antes dos juros,
impostos, depreciação e amortização), por sua vez, foi ampliado
em 27,9% se comparado a 2013, alcançando R$ 2,3 bilhões no
período. O indicador mensura de forma simplificada a geração
operacional de caixa das Companhias, ou seja, o quanto elas

0,07 (0,5%)
1,0 (7%)
0,4 (3%)
0,2 (1%)
1,3 (9%)
2,2 (16%)

4,4 (31%)

2,0 (22%)

Custos e Despesas Operacionais

EBITDA (R$ bilhões) e Margem EBITDA (%)
19,9

2,3

1,8
16,8

1,9 (21%)
4,4 (31%)

3,3 (36%)

2013

2014

2013

2014
EBITDA
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Liquidez e Recursos de Capital
As necessidades de capital e liquidez da Companhia são para
financiar a expansão e melhoria da infraestrutura de geração,
transmissão e distribuição.
Em 2014, a Copel investiu 2,5 bilhões em seus negócios e, para
2015, tem a previsão de investir o mesmo montante, de acordo
com o programa aprovado pelo Conselho de Administração. O
valor investido em 2014 ficou ligeiramente abaixo do previsto
ao final de 2013, que era de R$ 2,6 bilhões.
Investimentos (R$ milhões)

A dívida líquida consolidada da Copel (empréstimos,
financiamentos e debentures, menos disponibilidades) e a
relação Dívida Líquida/LAJIDA são demonstradas no gráfico a
seguir:
G4-9
R$ milhões

vezes
2,5

5.550
Dívida Líquida
4.550

2,0

Dívida Líquida/ LAJIDA

3.550

1,5

2.550

1,0

1.550

0,5

550

0,0

1.042,2

(450)
758,4

816,5

857,7

739,5
784,7

1.193

562

51

(215)

(407)

541

1.014

2.280

4.723

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-0,5

536,8
478,9

407,1

74,1

107,5107,7
5,9

Geração e
Transmissão

Distribuição

2013 (R$ 1.766,6 milhões)

Telecomunicações
2014 (R$ 2.469,0 milhões)

5,5

Holding

Participação em
Novos Negócios

2015 (R$ 2.476,9 milhões)

Historicamente, a Companhia tem financiado sua liquidez e a
necessidade de capital principalmente com recursos vindos de
suas operações e de financiamento externo.
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BALANÇO SOCIAL

Florianópolis/Santa Catarina
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A seguir é apresentado o Balanço Social da Companhia em 2014.
Na primeira coluna à esquerda, são apresentadas referências
“NE” e “G4”.

notas explicativas correspondentes, em: http://www.copel.com/
hpcopel/root/sitearquivos2.nsf/arquivos/dfp2014_port/$FILE/
dfp2014_port.pdf

Os itens “NE” dizem respeito às notas explicativas das
Demonstrações Financeiras, que oferecem mais informações
sobre os números apresentados nesse Balanço. Para conhecê-las, acesse às Demonstrações Financeiras e busque pelas

Os itens “G4” apresentam informações complementares aos
indicadores GRI que podem ser conhecidos no capítulo “Índice
GRI”.

BALANÇO SOCIAL ANUAL
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2014

2013

1 - BASE DE CÁLCULO
NE 31

Receita Líquida - RL

13.918.517

2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
NE 32.3

NE 32.3
NE 32.3
(1)

% Sobre RL

Remuneração dos administradores
Remuneração dos empregados
Alimentação (Auxílio alimentação e outros)
Encargos sociais compulsórios
Plano previdenciário
Saúde (Plano assistencial)
Capacitação e desenvolvimento profissional
Participação nos lucros e/ou resultados
Indenizações Trabalhistas
Outros benefícios
Total

16.066
754.218
105.425
247.826
66.972
153.539
6.829
92.657
6.588
10.513
1.460.633

3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
13.016
4.421
3.130
40.596
8.181
19.692
4.665
8.058
61.163
4.394.165
4.455.328

4 - INDICADORES AMBIENTAIS

13.187
789.784
105.972
255.952
66.069
129.605
10.928
80.048
37.925
11.705
1.501.175

e/ou

projetos

0,1
8,6
1,2
2,8
0,7
1,4
0,1
0,9
0,4
0,1
16,4
% Sobre RL

0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,4
31,6
32,0

5.910
1.200
1.246
35.483
20.200
5.697
6.362
3.224
43.839
3.663.635
3.707.474

% Sobre RL

Investimentos relacionados com as operações da
empresa
externos
Total

0,1
5,4
0,8
1,8
0,5
1,1
0,7
0,1
10,5

% Sobre RL

% Sobre RL

Cultura
Saúde e saneamento
Esporte
Outros
Programa Luz para Todos
Programa Morar Bem
Programa Tarifa Noturna
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total

Relatório de Sustentabilidade
2014
Investimentos em programas

9.180.214

0,1
0,4
0,2
0,1
0,1
0,5
39,9
40,4
% Sobre RL

329.240

2,4

209.057

624
329.864

2,4

315
209.372

2,3

Balanço Social
2,3

Programa Luz para Todos
Programa Morar Bem
Programa Tarifa Noturna
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total

8.181
19.692
4.665
8.058
61.163
4.394.165
4.455.328

4 - INDICADORES AMBIENTAIS

(2)
G4-EN29

0,1
0,1
0,1
0,4
31,6
32,0
% Sobre RL

(4)
(5)
(5)
(6)
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% Sobre RL

329.240

2,4

209.057

2,3

Investimentos
externos
Total

624
329.864

2,4

315
209.372

2,3

em

programas

e/ou

projetos

Quantidade de sanções ambientais
Valor das sanções ambientais (R$ Mil)

2
1.600

5
31.583
2014

2013

5 - INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL (inclui controladas)
Empregados no final do período
Admissões durante o período

(3)

0,2
0,1
0,1
0,5
39,9
40,4

Investimentos relacionados com as operações da
empresa

NE - Nota Explicativa
G4-LA12

20.200
5.697
6.362
3.224
43.839
3.663.635
3.707.474

Escolaridade dos empregados(as):
Total Superior e extensão universitária
Total 2º Grau
Total 1º Grau
Faixa etária dos empregados(as):
Abaixo de 18 anos
De 18 até 30 anos (exclusive)
De 30 até 45 anos (exclusive)
De 45 até 60 anos (exclusive)
Acima de 60 anos
Mulheres que trabalham na empresa
% Mulheres em cargos gerenciais:
em relação ao nº total de mulheres
em relação ao nº total de gerentes
Negros(as) que trabalham na empresa
% Negros(as) em cargos gerenciais:
em relação ao nº total de negros(as)
em relação ao nº total de gerentes
Portadores(as) de necessidades especiais
Dependentes
Terceirizados
Aprendiz (es)
Estagiários(as)
Nº de processos trabalhistas em andamento no
final do exercício
Nº de processos trabalhistas encerrados no
exercício

8.777
235
Total
3.849
4.802
126

8.815
391
Homens
2.684
4.044
124

Mulheres
1.165
758
2

Total
3.837
4.835
143

1.331
4.159
3.232
55
1.927

11
1.612
4.067
3.083
42
1.906

5,3
20,6

4,6
18,6

1.002

981

2,7
5,4

3,0
6,1

195
16.256
5.895
177
313

178
15.998
5.626
235
285

4.836

3.432

540

1.070

Homens Mulheres
2.709
1.128
4.070
765
137
6

6 - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL
(6)

Relação entre a maior e a menor remuneração na
empresa
Número total de Acidentes de Trabalho
(inclui acidentes com contratados)

Número total de reclamações e críticas de consumidores:
Relatório de Sustentabilidade
2014
na empresa
no Procon

19

21

266

273

34.106
515

Balanço
Social
46.958
507

(5)
(5)
(6)

Aprendiz (es)
Estagiários(as)
Nº de processos trabalhistas em andamento no
final do exercício
Nº de processos trabalhistas encerrados no
exercício

177
313

235
285

4.836

3.432

540

1.070
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6 - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL
(6)

Relação entre a maior e a menor remuneração na
empresa
Número total de Acidentes de Trabalho
(inclui acidentes com contratados)
Número total de reclamações e críticas de consumidores:
na empresa
no Procon
na Justiça
% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:
na empresa
no Procon
na Justiça

21

266

273

34.106
515
2.680

46.958
507
1.703

100,0%
95,0%
17,2%

100,0%
94,9%
24,0%

2014

Metas 2015

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela
empresa foram definidos por

direção e gerências

direção e gerências

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente
de trabalho foram definidos por:

todos + Cipa

todos + Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação
coletiva e à representação interna dos trabalhadores,
a empresa:

incentiva e segue a OIT

incentiva e seguirá a OIT

A previdência privada contempla:

todos

todos

A participação dos lucros ou resultados contempla:

todos

todos

são exigidos

serão exigidos

organiza e incentiva

organizará e incentivará

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões
éticos e de responsabilidade social e ambiental
adotados pela empresa:
Quanto à participação dos empregados
programas de trabalho voluntário, a empresa:
G4-EC1

19

7- GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
Terceiros
Pessoal
Governo
Acionistas
Retido

em

2014
7.835.476
8,9%
15,5%
58,6%
9,6%
7,4%

2013
6.608.123
6,5%
18,4%
58,4%
4,9%
11,8%

8 - OUTRAS INFORMAÇÕES
• A partir de 2010, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - Ibase não mais prescreve seu modelo padrão de Balanço Social por entender que esta ferramenta e metodologia já se
encontram amplamente difundidas entre empresas, consultorias 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, melhorar sua demonstração de Balanço Social, abordando também informações solicitadas na NBCT 15, visando à transparência de suas
informações.
• As notas explicativas
Relatório de Sustentabilidade
2014- NEs

são parte integrante das Demonstrações Financeiras e também contêm outras informações de natureza socioambiental não contempladas neste Balanço Social.
Balanço

• Este Balanço Social contempla dados da holding, subsidiárias integrais, controladas e consórcios da Copel, em virtude da consolidação de seus resultados, exceto quando indicado de outra forma.

Social

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
Terceiros
Pessoal
Governo
Acionistas
Retido

8,9%
15,5%
58,6%
9,6%
7,4%

6,5%
18,4%
58,4%
4,9%
11,8%
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8 - OUTRAS INFORMAÇÕES
• A partir de 2010, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - Ibase não mais prescreve seu modelo padrão de Balanço Social por entender que esta ferramenta e metodologia já se
encontram amplamente difundidas entre empresas, consultorias 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, melhorar sua demonstração de Balanço Social, abordando também informações solicitadas na NBCT 15, visando à transparência de suas
informações.
• As notas explicativas - NEs são parte integrante das Demonstrações Financeiras e também contêm outras informações de natureza socioambiental não contempladas neste Balanço Social.
• Este Balanço Social contempla dados da holding, subsidiárias integrais, controladas e consórcios da Copel, em virtude da consolidação de seus resultados, exceto quando indicado de outra forma.
(1) O item Outros benefícios é composto por: Auxílio doença complementar, Auxílio maternidade prorrogado, Seguros, Vale transporte excedente e Auxílio invalidez, Morte acidental, Auxílio creche,
Auxílio educação, Cultura e Segurança e Medicina no trabalho.
(2) Estas informações referem-se a multas e notificações socioambientais da holding e Copel Distribuição S.A., Copel Geração e Transmissão S.A, Copel Telecomunicações S.A., Copel Participações
S.A. e Copel Renováveis S.A. São divulgados valores originais, podendo ser alterados, conforme resposta da defesa administrativa apresentada ao órgão ambiental. Os valores das sanções estão
proporcionais à participação da Copel nos empreendimentos.
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.
(3) Referem-se ao programa de aprendiz em conflito com a lei, que se encerrou em 2014.
(4) Este número corresponde ao total de trabalhadores terceirizados contratados no período independentemente do número de horas trabalhadas. Não representa o número de postos de trabalho
terceirizados. Também não contempla os terceiros que atuam na implantação de obras da Copel Geração e Transmissão e das controladas (Usinas, Linhas de Transmissão e Subestações), bem
como aqueles que atuam na expansão do sistema da Copel Telecom.
(5) Não compõem o quadro de empregados.
(6) Estas informações referem-se somente à holding e Copel Distribuição S.A., Copel Geração e Transmissão S.A., Copel Telecomunicações S.A., Copel Participações S.A. e Copel Renováveis S.A.

Relatório de Sustentabilidade 2014

Balanço Social

70 /

ÍNDICE GRI

Ouro Preto/Minas Gerais

71 /
G4-32
A tabela a seguir apresenta os indicadores das diretrizes GRI
reportados nesta publicação e a identificação de sua localização

ao longo do conteúdo do Relatório ou, ainda, sua resposta direta.

Os símbolos usados identificam quais procedimentos foram aplicados para a realização da asseguração
Procedimento (g)

Procedimentos (a) a (d)

Procedimentos (a) a (f)

Veja a descrição de cada procedimento no Relatório de Asseguração Limitada dos Auditores Independentes.
Perfil
1. Estratégia e Análise
Indicadores GRI

Referência (p.) / Resposta direta

G4-1

Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão sobre a
relevância da sustentabilidade para a organização

Páginas 2 e 3

G4-2

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

Páginas 2, 3, 20, 21, 24 e 35 a 39

Nome da organização

Página 10

Verificação externa

2. Perfil Organizacional
G4-3
G4-4

Principais marcas, produtos e/ou serviços

Página 10

G4-5

Localização da sede

Página 10

G4-6

Número de países em que a organização opera

Página 10

G4-7

Tipo e natureza jurídica da propriedade

Página 10

G4-8

Mercados atendidos

Página 12

G4-9

Porte da organização

Páginas 12, 27, 63 e 64

G4-10

Perfil da força de trabalho

Página 27

G4-11

Percentual de empregados cobertos por negociação coletiva

100% dos colaboradores são cobertos por negociação
coletiva

G4-12

Descrição da cadeia de fornecedores da Companhia

Páginas 41

G4-13

Principais mudanças na estrutura da companhia durante o período
coberto

Páginas 13, 14 e 58

Compromissos com iniciativas externas
G4-14

Explicação de se e como a organização aplica o princípio de precaução

Páginas 20, 35 e 49

G4-15

Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de
caráter econômico, ambiental e social, que a organização subscreve ou
endossa

Páginas 7 e 24

G4-16

Participação significativa em associações e/ou organismos nacionais/
internacionais de defesa em que a organização: possui assento em
grupos responsáveis pela governança corporativa; integra projetos ou
comitês; contribui com recursos de monta além da taxa básica como
organização associada

Página 24

3. Aspectos Materiais Identificados e
Limites
G4-17

Lista de entidades incluídas nas demonstrações financeiras

Página 7

G4-18

Processo para definição do conteúdo e limite do relatório

Página 7

G4-19

Lista de aspectos materiais identificados no processo de definição do
conteúdo

Página 8

G4-20

Limite de cada aspecto material para a organização

Página 8

G4-21

Limite de cada aspecto material fora da organização

Página 8
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3. Aspectos Materiais Identificados e
Limites
G4-22

Explicação das conseqüências de quaisquer reformulações de
informações fornecidas em relatórios anteriores

Reformulações nas informações são apontadas ao longo do
relatório, junto do contexto da mudança

G4-23

Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que
se refere a escopo, limite dos aspectos abordados

Página 8

G4-24

Lista de stakeholders engajados pela organização

Página 8

G4-25

Base usada para identificação e seleção de stakeholders para
engajamento

Página 7

G4-26

Abordagem adotada pela Companhia para engajar stakeholders e
frequência do engajamento

Página 7

G4-27

Principais tópicos levantados durante o engajamento de stakeholders e
medidas adotadas pela Companhia para abordá-los

Página 8

4. Engajamento de Stakeholders

5. Perfil do Relatório
G4-28

Período coberto pelo relatório

Página 7

G4-29

Data do relatório anterior mais recente

2013

G4-30

Ciclo de emissão dos relatórios

Anual

G4-31

Dados para contato sobre dúvidas em relação ao relatório

Página 7

G4-32

Opção de aplicação das diretrizes (essencial ou abrangente) índice GRI
e verificação externa

Página 7

G4-33

Descrição da política e prática adotada para verificação externa dos
dados

Página 7

6. Governança
Estrutura de Governança e sua Composição
G4-34

Estrutura de governança, incluindo comitês

Página 17

G4-35

Processo de delegação de autoridade sob tópicos econômicos,
ambientais e sociais pelo mais alto órgão de governança para
executivos e empregados

Página 24

G4-36

Processo de designação de cargos e funções de nível executivo como
responsável pelos tópicos econômicos, ambientais e sociais e se
esses responsáveis se reportam diretamente ao mais alto órgão de
governança

Página 24

G4-37

Processos de consulta usados entre os stakeholders e o mais alto
órgão de governança em relação aos tópicos econômicos, ambientais
e sociais. Se a consulta for delegada a outras estruturas, órgãos ou
pessoas, indicação dos processos existentes de feedback para o mais
alto órgão de governança

Não há um canal direto de consulta e feedback entre o
Conselho e os stakeholders, porém a Companhia conta com
diversas estruturas para estabelecer o diálogo e atender
as demandas de seus públicos, como apresentado no
subcapítulo “Conduta Ética”

G4-38

Composição do mais alto órgão de governança e dos seus comitês

Página 17

G4-39

Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança
também seja um diretor executivo

O Presidente do Conselho de Administração não é um Diretor
Executivo

G4-40

Processos de seleção e nomeação para o mais alto órgão de
governança e seus comitês, incluindo se são considerados fatores
como diversidade, independência, conhecimentos e experiências e
envolvimento de stakeholders (inclusive acionistas)

Página 17

G4-41

Processos do mais alto órgão de governança para garantir a prevenção
e administração de conflitos de interesse

Página 16

PAPEL DO MAIS ALTO ÓRGÃO DE GOVERNANÇA NA DEFINIÇÃO DO
PROPÓSITO, VALORES E ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO
G4-42
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Papel do mais alto órgão de governança e executivos no
desenvolvimento, aprovação e atualização do propósito, declaração de
missão, visão e valores, e definição de estratégias, políticas e metas
relacionadas a impactos econômicos, ambientais e sociais da organização

Páginas 17 e 22
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6. Governança
PAPEL DO MAIS ALTO ÓRGÃO DE GOVERNANÇA NA DEFINIÇÃO DO
PROPÓSITO, VALORES E ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO
G4-43

Medidas tomadas para desenvolver e aprimorar o conhecimento do
mais alto órgão de governança sobre tópicos econômicos, ambientais
e sociais

Página 18

G4-44

Processos de avaliação do desempenho do mais alto órgão de
governança no que diz respeito à governança de tópicos econômicos,
ambientais e sociais

Página 18

PAPEL DO MAIS ALTO ÓRGÃO DE GOVERNANÇA NA GESTÃO DE
RISCOS
G4-45

Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na
identificação e gestão de impactos, riscos e oportunidades derivados
de questões econômicas, ambientais e sociais

Página 17, 20 e 22

G4-46

Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na análise
da eficácia dos processos de gestão de risco da organização para
tópicos econômicos, ambientais e sociais

Página 20

G4-47

Frequência na qual o mais alto órgão de governança analisa impactos,
riscos e oportunidades derivados de questões econômicas, ambientais
e sociais

Páginas 17 e 20

PAPEL DO MAIS ALTO ÓRGÃO DE GOVERNANÇA NA AVALIAÇÃO DO
DESEMPENHO ECONÔMICO, AMBIENTAL E SOCIAL
G4-49

Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao mais alto
órgão de governança.

Página 20

G4-50

Natureza e número total de preocupações críticas comunicadas ao
mais alto órgão de governança e o(s) mecanismo(s) adotado(s) para
abordá-las e resolvê-las.

Página 20

REMUNERAÇÃO E INCENTIVOS
G4-51

Políticas de remuneração aplicadas ao mais alto órgão de governança
e a executivos

Página 18

G4-52

Processo adotado para a determinação da remuneração

Página 18

G4-53

Participação dos stakeholders em relação à remuneração, incluindo os
resultados de votações sobre políticas e propostas de remuneração, se
aplicável.

Não há participação dos stakeholders

G4-54

Proporção entre a remuneração anual total do indivíduo mais bem
pago da organização em cada país em que a organização possua
operações significativas e a remuneração média anual total de todos
os empregados (excluindo o mais bem pago) no mesmo país

A remuneração do indivíduo mais bem pago é 6,33 vezes
maior que a média de todos os empregados. O cálculo
considera todos os itens que compõem a remuneração,
exceto o 13º salário

G4-55

Proporção entre o aumento percentual da remuneração total anual
do indivíduo mais bem pago da organização em cada país em que
possua operações significativas e o aumento percentual médio da
remuneração anual total de todos os empregados (excluindo o mais
bem pago) no mesmo país.

O aumento da remuneração total anual do indivíduo mais
bem pago equivale a 0,92 vez o aumento percentual médio
da remuneração anual total dos demais colaboradores

G4-56

Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da
organização, como códigos de conduta e de ética

Páginas 12 e 18

G4-57

Mecanismos internos e externos adotados pela organização para
solicitar orientações sobre comportamentos éticos e em conformidade
com a legislação, como canais de relacionamento (ex.: ouvidoria)

Página 18

G4-58

Mecanismos internos e externos adotados pela organização para
comunicar preocupações em torno de comportamentos não éticos ou
incompatíveis com a legislação e questões relacionadas à integridade
organizacional, como encaminhamento de preocupações pelas vias
hierárquicas, mecanismos para denúncias de irregularidades ou canais
de denúncias

Página 18

7. Ética e Integridade
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Desempenho Econômico
Informações sobre a forma de gestão econômica
Aspecto

Desempenho Econômico

EC1

Valor econômico direto gerado e distribuído

Páginas 44 e 68

EC2

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as
atividades da organização devido a mudanças climáticas

Página 55

Aspecto

Presença no mercado

EC5

Proporção do salário mais baixo pago pela Companhia em relação ao
salário mínimo local, por gênero

Aspecto

Impactos Econômicos Indiretos

EC7

Desenvolvimento e impacto de investimentos em infra-estrutura e
serviços oferecidos

Páginas 35, 44 e 49

EC8

Impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos
impactos

Páginas 35 e 41

Aspecto

Práticas de compra

EC9

Proporção de gastos com fornecedores locais em unidades
operacionais importantes

Página 31

Página 41

Ambiental
Informações sobre a forma de gestão ambiental
Aspecto

Energia

EN3

Consumo de energia dentro da organização

Aspecto

Água

Página 50

EN8

Total de água retirada por fonte

Página 51
Página 51

EN9

Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água

Aspecto

Biodiversidade

EN11

Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada
dentro de áreas protegidas, ou adjacentes a elas, e áreas de alto índice
de biodiversidade fora das áreas protegidas

Página 54

EN12

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

Página 51

EN13

Habitats protegidos ou restaurados

EN14

Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e em listas nacionais
de conservação com habitats em áreas afetadas por operações,
discriminadas por nível de risco de extinção

Páginas 52 e 54
Em relação à fauna há 8 espécies de peixes listadas no
“Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná”,
presentes nas bacias hidrográficas onde a Copel possui
usinas em operação. Nas usinas UHE Mauá e UHE Colíder,
foram registradas espécies de fauna terrestre consideradas
sob algum grau de ameaça a sua conservação, durante
os trabalhos de pesquisa e manejo de animais silvestres
contratados pela Copel.
Com relação aos impactos causados à flora, a Copel realiza
estudos qualitativos e quantitativos referentes aos biomas
afetados pelos seus empreendimentos. Nas áreas de
operação da Distribuição foi identificada a espécie Araucária
(Araucaria angustifólia).

Aspecto

Emissões

EN15

Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)

Página 56

EN16

Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da
aquisição de energia (Escopo 2)

Página 56

EN17

Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 3)

Página 56
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Aspecto

Emissões

EN18

Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

EN19

Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

Página 56

Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO)

Quando da conclusão do inventário de emissões da
Companhia, esses dados serão publicados no registro público
do Programa Brasileiro GHG Protocol, previsto para o início
do 2º semestre, disponibilizado no link
https://registropublicodeemissoes.com.br/index.php/
participantes
Página 49

EN20

Página 56

EN21

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas

Aspecto

Efluentes e Resíduos

EN22

Descarte total de água, discriminado por qualidade e destinação

Página 51
Página 49

EN23

Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição

Aspecto

Conformidade

EN29

Valor monetário de multas significativas e número total de sanções
não-monetárias resultantes da não conformidade com leis e
regulamentos ambientais

Aspecto

Avaliação ambiental de fornecedores

EN32

Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios
ambientais

Página 40

EN33

Impactos ambientais negativos significativos reais e potenciais na
cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito

Página 40

A Companhia recebeu dois autos de infração, somando
o valor de R$ 1,6 milhão no ano. Os dois casos estão
aguardando julgamento.

Social: Práticas Trabalhistas e
Trabalho Decente
Informações sobre a forma de gestão social
Aspecto

Emprego

LA1

Total e taxas de novas contratações de empregados e rotatividade por
faixa etária, gênero e região

Página 28

LA2

Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são
oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período,
discriminados pelas principais operações

Página 31

LA3

Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença maternidade/
paternidade, discriminadas por gênero

Ao todo, estiveram de licença maternidade e paternidade no
período, respectivamente, 84 e 262 empregados, sendo que
100% retornaram da licença

Aspecto

Saúde e Segurança no Trabalho

LA6

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e
óbitos relacionados ao trabalho, por região e gênero

Aspecto

Treinamento e Educação

LA9

Média de horas de treinamento por ano, por empregado, discriminado
por gênero e categoria funcional

Página 29

LA10

Programas de gestão de competências e aprendizagem contínua
que apóiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários em
preparação para a aposentadoria

Páginas 28 e 33

LA11

Percentual de empregados que recebem regularmente análises de
desempenho e de desenvolvimento de carreira, discriminado por
gênero e categoria funcional

Página 30

Aspecto

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

LA12

Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e
discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero,
faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade
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Páginas 27 e 67
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Aspecto

Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas

LA14

Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios
relativos a práticas trabalhistas

Página 40

LA15

Impactos negativos significativos reais e potenciais para as práticas
trabalhistas na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse
respeito

Página 40

Social:
Direitos Humanos
Informações sobre a forma de gestão social
Aspecto

Práticas de Investimento e de Processos de Compra

HR1

Percentual e número total de contratos de investimentos significativos
que incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram
submetidos a avaliações referentes a direitos humanos

Aspecto

Direitos dos povos Indígenas e Tradicionais

HR8

Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas e
tradicionais e medidas tomadas a esse respeito

Aspecto

Avaliação de fornecedores em direitos humanos

HR10

Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios
relativos a direitos humanos

Página 40

HR11

Impactos negativos significativos reais e potenciais em direitos
humanos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse
respeito

Página 40

Página 40

Não há casos de violação no ano. Todas as interferências
que por ventura venha a provocar em terras Indígenas são
dialogadas e compensadas

Social: Sociedade
Informações sobre a forma de gestão social
Aspecto

Comunidade

SO1

Percentual de operações com programas implementados de
engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e
desenvolvimento local

Página 35

SO2

Operações com impactos negativos significativos reais e potenciais
nas comunidades locais

Página 35

Aspecto

Combate à corrupção

SO3

Percentual e número total de operações submetidas a avaliações de
riscos relacionados a corrupção e os riscos significativos identificados

Página 19

SO4

Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate
å corrupção

Página 19
Página 19

SO5

Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

Aspecto

Políticas Públicas

SO6

Valor total de contribuições financeiras para partidos políticos e
políticos discriminadas por país e destinatário/beneficiário

Aspecto

Concorrência Desleal

SO7

Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de
truste e monopólio e seus resultados

Aspecto

Conformidade

SO8

Relatório de Sustentabilidade 2014

Valor monetário de multas significativas e número total de sanções
não monetárias resultantes da não-conformidade com leis e
regulamentos

Por sua composição de capital misto, a Companhia é
legalmente impedida de efetuar este tipo de contribuição
A Copel Telecomunicações recebeu uma ação judicial, que
está em processo de julgamento. Considera-se o risco de
perda remoto
No ano de 2014 foram recebidos oito autos de infração
no âmbito da Aneel envolvendo a Copel Distribuição e
Transmissão, que somam R$ 7,7 milhões (Incluindo três
autos de infração relacionados ao fornecimento de energia
e usos de produtos e serviços). Desses, um foi encerrado,
resultando no pagamento de 32 mil reais. Os autos de
infração encaminhados em anos anteriores não são
considerados nessa contabilização
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Aspecto

Avaliação de fornecedores em impactos na sociedade

SO9

Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios
relativos a impactos na sociedade

Página 40

SO10

Impactos negativos significativos reais e potenciais na cadeia de
fornecedores na sociedade e medidas tomadas a esse respeito

Página 40

Aspecto

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos na
sociedade

SO11

Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos na
sociedade registradas, processadas e solucionadas por meio de
mecanismo formal

Página 43

Social: Responsabilidade pelo
Produto
Informações sobre a forma de gestão social
Aspecto

Rotulagem de Produtos e Serviços

PR5

Resultados de pesquisa de satisfação do cliente

Aspecto

Conformidade

Página 42

PR9

Valor monetário de multas (significativas) por não-conformidade com
leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e
serviços

Com relação ao fornecimento de energia e usos de produtos
e serviços, foram recebidos três autos de infração no âmbito
da Aneel que somam R$ 4 milhões. Todos no período
aguardavam decisão. Os autos de infração encaminhados em
anos anteriores não são considerados nessa contabilização

EU1

Capacidade instalada, discriminada por fonte de energia primária e por
sistema regulatório

Página 12

EU2

Produção líquida de energia, discriminada por fonte de energia
primária e por sistema regulatório.

Página 12

EU3

Número de unidades consumidoras residenciais, industriais,
institucionais e comerciais.

Página 13

EU4

Comprimento de linhas de transmissão e distribuição aéreas e
subterrâneas, discriminadas por sistema regulatório.

Páginas 13 e 14

EU6

Forma de gestão para assegurar a disponibilidade e confiabilidade do
fornecimento de eletricidade a curto e longo prazo.

Página 59

EU7

Programas de gerenciamento pelo lado da demanda, incluindo
programas residencial, comercial, institucional e industrial.

Páginas 45 e 60

EU8

Atividades e despesas referentes a pesquisa e desenvolvimento
visando a confiabilidade do fornecimento de eletricidade e a promoção
do desenvolvimento sustentável.

Página 45

EU10

Capacidade planejada em comparação à projeção de demanda de
eletricidade a longo prazo, discriminada por fonte de energia e sistema
regulatório.

A Copel não realiza uma comparação entre a capacidade
planejada com a projeção da demanda, pois o planejamento
da expansão da geração é realizado pela Empresa de
Pesquisa Energética (EPE), considerando toda a carga do
Sistema Interligado Nacional (SIN)

EU11

Eficiência média de geração de usinas termelétricas, discriminada por
fonte de energia e por sistema regulatório

Página 12

EU12

Percentual de perda de transmissão e distribuição em relação ao total
de energia.

Página 62

EU13

Biodiversidade de habitats de substituição em comparação à
biodiversidade das áreas afetadas.

Página 52

EU14

Programas e processos que asseguram a disponibilização de mão de
obra qualificada.

Página 29

EU15

Porcentagem de empregados com direito a aposentadoria nos
próximos 5 e 10 anos, discriminada por categoria funcional e região.

Página 28

Suplemento Setorial
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Suplemento Setorial
EU18

Porcentagem de trabalhadores terceirizados e sub-contratados
submetidos a treinamento relevante de saúde e segurança.

Página 34

EU19

Participação de stakeholders em processos decisórios relacionados a
planejamento energético de desenvolvimento de infraestrutura.

Página 44

EU20

Abordagem para gestão de impactos de deslocamento.

Página 35

EU22

Número de pessoas deslocadas física e economicamente e
indenização, discriminados por tipo de projeto.

Página 35

EU24

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.

Página 39

EU25

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.

Página 36

EU26

Percentual da população não atendida em áreas com distribuição ou
serviço regulamentados

Página 13

EU27

Número de desligamentos residenciais por falta de pagamento,
discriminados por duração do desligamento e por sistema regulatório.

Em conformidade com a Resolução Normativa 414/2010,
a suspensão do fornecimento de energia ocasionada pelo
inadimplemento pode ocorrer desde que o consumidor
seja notificado com antecedência de 15 dias. Em 2014, a
inadimplência das faturas de energia conduziu a 342.491
suspensões do fornecimento

EU28

Frequência das interrupções no fornecimento de energia.

Página 62

EU29

Duração média das interrupções no fornecimento de energia.

Página 62

EU30

Fator de disponibilidade média da usina, discriminado por fonte de
energia e por sistema regulatório.

Página 62

Relatório de Sustentabilidade 2014

Índice GRI

79 /

PARECER DA AUDITORIA

Araucária/Paraná

80 /

KPMG Risk Advisory Services Ltda.
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar - Torre A
CEP 04711-904 - São Paulo/SP - Brasil
Caixa Postal 79518
04707-970 - São Paulo/SP - Brasil

Telefone
Fax
Internet

55 (11) 3940-1500
55 (11) 3940-1501
www.kpmg.com.br

Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à
compilação, materialidade e apresentação das informações constantes no Relatório de
Sustentabilidade 2014 e de outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre
áreas e sobre os processos associados às informações materiais de sustentabilidade divulgadas
no Relatório de Sustentabilidade 2014, em que distorções relevantes poderiam existir. Os
procedimentos compreenderam:

Relatório de asseguração limitada dos auditores
independentes
Aos Conselheiros, Diretores e demais partes interessadas
Companhia Paranaense de Energia
Curitiba - PR
Introdução
Fomos contratados pela Companhia Paranaense de Energia (“Copel” ou “Companhia”) com o
objetivo de aplicar procedimentos de asseguração limitada sobre as informações de
sustentabilidade divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 2014 da Copel, relativas ao ano
findo em 31 de dezembro de 2014.
Responsabilidades da administração da Copel
A administração da Copel é responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada das
informações de sustentabilidade divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 2014 de acordo
com as Diretrizes para Relato de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative – GRI (GRIG4), com o suplemento setorial “GRI Electric Utilities Sector Disclosures” e com os controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas informações
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações divulgadas no Relatório de
Sustentabilidade 2014, com base no trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com
o Comunicado Técnico (CT) 07/2012, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade e
elaborado tomando por base a NBC TO 3000 (Trabalhos de Asseguração Diferente de Auditoria
e Revisão), emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, que é equivalente à norma
internacional ISAE 3000, emitida pela Federação Internacional de Contadores, aplicáveis às
informações não financeiras históricas. Essas normas requerem o cumprimento de exigências
éticas, incluindo requisitos de independência e que o trabalho seja executado com o objetivo de
obter segurança limitada de que as informações divulgadas no Relatório de Sustentabilidade
2014, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes.
Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 3000)
consiste principalmente de indagações à administração da Copel e outros profissionais da
Companhia que estão envolvidos na elaboração das informações constantes no Relatório de
Sustentabilidade 2014, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para obter
evidências que nos possibilitem concluir na forma de asseguração limitada sobre as informações
de sustentabilidade tomadas em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer, também,
a execução de procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de
assuntos que o levem a acreditar que as informações divulgadas no Relatório de
Sustentabilidade 2014, tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes.

(a)

planejamento dos trabalhos: consideração da materialidade dos aspectos para as atividades da
Copel, da relevância das informações divulgadas, do volume de informações quantitativas e
qualitativas e dos sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a
elaboração do Relatório de Sustentabilidade 2014 da Copel. Esta análise definiu os indicadores
a serem testados em detalhe;

(b)

entendimento e análise do processo para a definição do conteúdo do Relatório de
Sustentabilidade, com base nas Diretrizes para Relato de Sustentabilidade da Global Reporting
Initiative – GRI (GRI-G4);

(c)

entendimento e análise das informações divulgadas em relação à forma de gestão dos aspectos
materiais;

(d)

análise dos processos para a elaboração do Relatório de Sustentabilidade 2014 e da sua estrutura
e conteúdo, com base nos Princípios de Conteúdo e Qualidade das Diretrizes para Relato de
Sustentabilidade da Global Reporting Initiative – GRI (GRI-G4);

(e)

avaliação dos indicadores não-financeiros amostrados:

•

entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação dos
indicadores por meio de entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das
informações;

•

aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas e indagações sobre as
informações qualitativas e sua correlação com os indicadores divulgados no Relatório de
Sustentabilidade 2014;

•

análise de evidências que suportam as informações divulgadas;

•

visitas às unidades e/ou escritórios da Copel para aplicação destes procedimentos, assim como
dos itens (b), (c) e (d);

(f)

análise da razoabilidade das justificativas das omissões de indicadores de desempenho
associados a aspectos e tópicos apontados como materiais na análise de materialidade da
Companhia;

(g)

confronto dos indicadores de natureza financeira com as demonstrações financeiras e/ou
registros contábeis.
Acreditamos que as informações, as evidências e os resultados obtidos em nosso trabalho são
suficientes e apropriados para fundamentar nossa conclusão na forma limitada.

1
KPMG Risk Advisory Services Ltda., uma sociedade simples brasileira,
de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmasmembro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), uma entidade suíça.
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KPMG Risk Advisory Services Ltda., a Brazilian limited liability
company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), a Swiss entity.
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Alcance e limitações
Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguração limitada são substancialmente
menos extensos do que aqueles aplicados em um trabalho de asseguração razoável.
Consequentemente, não nos possibilitam obter segurança de que tomamos conhecimento de
todos os assuntos que seriam identificados em um trabalho de asseguração razoável, que tem
por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho de asseguração
razoável, poderíamos ter identificado outros assuntos e eventuais distorções que podem existir
nas informações constantes no Relatório de Sustentabilidade 2014.
Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados financeiros,
dada a natureza e a diversidade dos métodos utilizados para determinar, calcular ou estimar
esses dados. Interpretações qualitativas de materialidade, relevância e precisão dos dados estão
sujeitos a pressupostos individuais e a julgamentos. Adicionalmente, não realizamos qualquer
trabalho em dados informados para os períodos anteriores, para a avaliação da adequação das
suas políticas, práticas e desempenho em sustentabilidade, nem em relação a projeções futuras.
Conclusão
Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso
conhecimento que nos leve a acreditar que as informações constantes no Relatório de
Sustentabilidade 2014 da Copel, não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de
acordo com as Diretrizes para Relato de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative – GRI
(GRI-G4), com o suplemento setorial “GRI Electric Utilities Sector Disclosures” e com os
registros e arquivos que serviram de base para a sua preparação.
São Paulo, 08 de maio de 2015
KPMG Risk Advisory Services Ltda.
CRC SP-023233/O-4

Eduardo V. Cipullo
Contador CRC 1SP135597/O-6
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ANEXO

Pecuarista/Bagé/Rio Grande do Sul

83 /
Anexo - Incorporação dos Princípios do Pacto Global
A Companhia ratifica seu compromisso com o Pacto Global
das Nações Unidas e apresenta a seguir sua Comunicação de
Progresso (COP), em que especifica as iniciativas desenvolvidas
para implementar os princípios do Pacto Global em suas
operações.

Ao longo da publicação da qual esse anexo faz parte, são também
apresentados os resultados dessas iniciativas e o andamento de
seus compromissos ao longo de 2014, que podem ser localizados
nos indicadores GRI reportados pela Copel.

Princípios do Pacto Global

RESPEITAR e apoiar os direitos humanos
reconhecidos internacionalmente na sua
área de influência.

ESTIMULAR práticas que eliminem
qualquer tipo de discriminação no
emprego.

ASSEGURAR a não participação da
empresa em violações dos direitos
humanos.

ASSUMIR uma abordagem preventiva,
responsável e proativa para os desafios
ambientais.

APOIAR a liberdade de associação
e reconhecer o direito à negociação
coletiva.

DESENVOLVER iniciativas e práticas
para promover e disseminar a responsabilidade socioambiental.

ELIMINAR todas as formas de trabalho
forçado ou compulsório.

INCENTIVAR o desenvolvimento e a
difusão de tecnologias ambientalmente
responsáveis.

ERRADICAR efetivamente todas as
formas de trabalho infantil da sua cadeia
produtiva.

COMBATER a corrupção em todas as suas
formas, incluindo extorsão e suborno.
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INCORPORAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL
PROJETO, PROGRAMAS, SISTEMAS DE GESTÃO,

PRINCÍPIOS DO PACTO

DATA

PARTICIPAÇÕES E POLÍTICAS

A QUE RESPONDEM

INÍCIO / TÉRMINO

INDICADORES DA GRI
RELACIONADOS,
REPORTADOS PELA COPEL

POLÍTICAS E SISTEMAS DE GESTÃO

Gestão
Sustentabilidadeda
daCadeia
Cadeiade
desuprimentos
Suprimentos- tem
– tem
como
objetivo
Gestão para
para a
a sustentabilidade
como
objetivo
contribuir
contribuir para
para o
o desenvolvimento
desenvolvimento dos
dos fornecedores,
fornecedores, estabelecendo
estabelecendo parâmetros
parâmetros
vinculados
à
sustentabilidade
propondo
ações
que
promovam
e
fortaleçam
vinculados à sustentabilidade propondo ações que promovam e fortaleçam asas
boas
ao longo
longo da
da cadeia
cadeia de
de suprimentos.
suprimentos.
boas práticas
práticas ao
Programa Nossa Energia – atrela a obtenção de novas oportunidades em relação
Nossa Energiae-desenvolvimento
atrela a obtenção pessoal.
de novas oportunidades em relação
àPrograma
carreira, remuneração
à carreira, remuneração
e desenvolvimento
pessoal.
Conselho
de Orientação
Ética – aprecia e
emite orientação em processos

3 44 55 66 77 88 99 10
10 2008 / Indeterminado
11 22 3

G4-EN32,G4-EN33
G4-EN33,
G4-EN32
G4-LA14
G4-LA14,G4-LA15
G4-LA15,G4-HR1
G4-HR1,
G4-LA14
G4-HR10,
G4-HR11,
G4-HR10 G4-HR11 G4-SO9
G4-SO9, G4-SO10
G4-SO10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2013
2013 // Indeterminado
Indeterminado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

G4-LA11
G4-LA11

2008 / Indeterminado

1 2
relacionados à conduta ética na Companhia.
Conselho de Orientação Ética - aprecia e emite orientação em processos
Comissão
de Análise
de ética
Denúncia
de Assédio Moral – tem como objetivo dispor 1 2
relacioinados
à conduta
na Companhia
sobre as denuncias de assédio moral nas relações trabalhistas no âmbito da 1 2
Companhia.
Comissão de Análise de Denúncia de Assédio moral - tem como objetivo dispor sobre as
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Participação em associações que discutem e promovem melhorias ambientais
– Fórum Paranaense Agenda 21, Federação das Indústrias do Paraná, Comissão
PROGRAMAS, PROJETOS
E AÇÕES
SOCIAIS
AMBIENTAIS
Interinstitucional
de Educação
Ambiental
doE Programa
Nacional de Educação
Ambiental, Comitês de Bacias do Estado do Paraná, Comitê de Meio Ambiente do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Diversos / Indeterminado
Cigrè, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do
Paraná, Fórum Lixo e Cidadania PR, Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas
PROJETOS
AÇÕES SOCIAIS
AMBIENTAIS
ePROGRAMAS,
Comitês Ambientais
do E
Ministério
PúblicoEPR.

G4-15, G4-16

Participação no Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial – CPCE, para
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005 / Indeterminado
promoção conjunta de responsabilidade social no Estado do Paraná.

G4-15, G4-16

Participação voluntária no Movimento Paraná Competitivo e em bancas
examinadoras dos prêmios – Nacional da Qualidade, MPE Brasil e Paranaense 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2000 / Indeterminado
da Qualidade em Gestão.

G4-15, G4-16

Gestão Integrada de Água e Solo – Copel, Sanepar e 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010 / Indeterminado
qualidade e disponibilidade das águas mediante aperfeiçoamento do uso,
manejo e conservação adequada do solo, da água e das florestas.

G4-15, G4-16

Participação
no Comitê
Paranaense
de Benchmarking
APOIO A POLÍTICAS
PÚBLICAS
E MELHORIA
DE GESTÃOdo Paraná – tem como
objetivo trocar experiências de melhores práticas de gestão com organizações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2008 / Indeterminado
do Paraná.

G4-15, G4-16

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS

Programa de arrecadação de doações a entidades assistenciais e instituições
de serviço social, sem fins lucrativos e de interesse coletivo, por meio da fatura
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1999 / Indeterminado
de
energia. Para
se candidatar,
a entidade
deve
ter caráter assistencial ou ser de
PROGRAMAS,
PROJETOS
E AÇÕES
SOCIAIS
E AMBIENTAIS
interesse coletivo, não ter fins lucrativos e apresentar a documentação requerida.

G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1

Doação anual, através de incentivos fiscais, ao Fundo dos Direitos da Infância e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2006 / Indeterminado
Adolescência – FIA.

G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1

Programa Voluntariado Corporativo – EletriCidadania: o Programa permite que
os empregados utilizem até quatro horas/mês para a execução de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2001 / Indeterminado
voluntário.

G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1

Programa Cultivar Energia – tem como objetivo implementar hortas comunitárias
nas faixas de segurança das redes de energia elétrica da Copel, em parceria com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2009 / Indeterminado
prefeituras municipais e associações de moradores.

G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1

Programa Corporativo de Acessibilidade – tem como objetivo tornar a Companhia
rigorosamente adaptada nas questões de acessibilidade, na implementação de
recursos tecnológicos e na aplicação de treinamento e campanhas educativas, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007 / Indeterminado
para que públicos com necessidades específicas de acessibilidade, tenham
pleno acesso às suas instalações, informações e serviços.

G4-EC7
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS

Programa Ecoeficiência – tem como objetivo concentrar as várias iniciativas
de ecoeficiência desenvolvidas na Copel em um só programa que opere como
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 / Indeterminado
um
hub as interligando,
potencializando,
e possibilitando novas
PROGRAMAS,
PROJETOSfortalecendo,
E AÇÕES SOCIAIS
E AMBIENTAIS
formas de atuação.

G4-EN3, G4-EN8

Programa de Educação para a Sustentabilidade - tem como objetivo capacitar e
desenvolver profissionais, líderes formais e informais da Copel, para as questões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 / Indeterminado
afetas a sustentabilidade.

G4-EC7

Seminário Copel de Boas Práticas Socioambientais – tem como objetivo divulgar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2009 / Indeterminado
projetos e práticas socioambientais realizados por empregados e fornecedores.

G4-EC7

Troféu Susie Pontarolli de Sustentabilidade - tem como objetivo reconhecer e
apoiar iniciativas que visem contribuir para a promoção do desenvolvimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 / Indeterminado
sustentável e da melhoria de qualidade de vida.

G4-EC7

Programa Luz Fraterna – Programa do Governo do Estado do Paraná que realiza
o pagamento das faturas dos consumidores inscritos na Tarifa Social de Energia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2003 / Indeterminado
Elétrica, desde que o consumo não ultrapasse 120 kWh.

G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1,
G4-EU7, G4-EU19

Universalização de Energia – "Programa Luz para Todos": ligação de toda a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2003 / Indeterminado
população rural do Estado à rede da Companhia.

G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1,
G4-EU7, G4-EU19

Programa Irrigação Noturna – estímulo ao uso da irrigação para aumento da
produção agrícola e avicultora, bem como melhoria da qualidade de vida na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2003 / Indeterminado
área rural. Tarifa e equipamentos subsidiados a consumidores rurais.

G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1,
G4-EU7, G4-EU19

Programa de Eficiência Energética – tem como objetivo de promover a eficiência
no uso final da energia elétrica, por meio da aplicação de recursos financeiros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2000 / Indeterminado
determinados pela Lei nº 9.991/2000

G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1,
G4-EU7, G4-EU19

Multirão da Cidadania – 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2003 / Indeterminado
prestando atendimento sobre seus serviços e orientações sobre uso seguro e
eficiente da energia elétrica.

G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1,
G4-EU7, G4-EU19

Tarifa Social de Energia Elétrica – Instituída pela Lei nº 10.438/2002, oferece
descontos sobre o consumo de energia elétrica, até o limite de 220 kWh, às
famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2002 / Indeterminado
desde que obedecidos os demais critérios dispostos na Resolução Aneel
414/2010.

G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1,
G4-EU7, G4-EU19

Programa de Gestão Corporativa de Resíduos – tem como objetivo reduzir,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2006 / Indeterminado
reutilizar, medir e monitorar os resíduos sólidos gerados pela Companhia.
Programa de Eficiência Energética – voltado ao uso eficiente da energia elétrica
em instalações residenciais, industriais, comerciais e públicas, localizadas na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2000 / Indeterminado
área de concessão da Copel.

G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1,
G4-EU7, G4-EU19

Programa de Monitoramento e Repovoamento de Ictiofauna – tem como
objetivo monitorar e repovoar os reservatórios da Companhia e rios onde os 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1993 / Indeterminado
empreendimentos da Copel exerçam alguma influência.

G4-EN11, G4-EN12,
G4-EN13, G4-EN14
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Programa Florestas Ciliares – tem como objetivo recuperar ambientes naturais
circunjacentes aos reservatórios das usinas e demais áreas de interesse da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2006 / Indeterminado
Companhia.
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS

G4-EN11, G4-EN12,
G4-EN13, G4-EN14

Estação Experimental de Estudos Ictiológicos – tem como objetivo estudar e
reporduzir espécies adequadas ao repovoamento dos rios e reservatórios do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1992 / Indeterminado
Paraná.

G4-EN11, G4-EN12,
G4-EN13, G4-EN14

Monitoramento e controle das espécies invasoras e/ou exóticas da fauna e flora. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2000 / Indeterminado

G4-EN12

Monitoramento e recuperação das áreas degradadas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1999 / Indeterminado

G4-EN11, G4-EN12,
G4-EN13, G4-EN14

Hortos Florestais – objetiva a produção de mudas adequadas para aplicação nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1973 / Indeterminado
demais programas da Companhia.

G4-EN12, G4-EN13,
G4-EN14

Jardim Botânico – tem como objetivo a conservação e pesquisa da flora nativa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010 / Indeterminado
e também abrigar coleções de plantas ornamentais exóticas.

G4-EN12, G4-EN13,
G4-EN14

Programa de Gestão Corporativa de Mudanças Climáticas – tem como objetivo
definir estratégias, propor metas e indicadores corporativos para atendimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007 / Indeterminado
aos compromissos da Agenda Copel de Mudanças Climáticas.

G4-EN19

Museu Regional do Iguaçu – apresenta as características sociais, culturais e
ambientais das populações que têm ocupado as margens do Rio Iguaçu. Mantém
acervo oriundo dos programas de Salvamento Arqueológico e da Memória 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2000 / Indeterminado
Cultural e de Aproveitamento Científico de Flora e Fauna na implantação da UHE
Gov. Ney Braga.

G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1

Programa Florestas Urbanas: auxilia municípios na adequação da arborização
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2008 / Indeterminado
visando convivência pacífica entre árvores e redes de distribuição.

G4-EC7, G4-EC8, G4-EN13,
G4-SO1
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