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01 Sobre o relatório

Sobre o Relatório
O Relatório de Sustentabilidade da Copel é publicado anualmente e visa prestar

Visando aprimorar os processos de gestão e apoio à tomada de decisão,

contas de forma transparente para todos os seus públicos de relacionamento,

foram mapeados os principais eventos que podem impactar os negócios

bem como apresentar os principais impactos sociais, ambientais e econômicos

da Companhia, considerando a visão da alta direção, os fatores de risco

causados por suas operações. A presente edição contempla informações sobre

apresentados no Formulário 20F e os controles internos definidos pela

a gestão e desempenho no ano de 2015 - de 1° de janeiro a 31 de dezembro - nas

área de integridade corporativa em conjunto com as áreas envolvidas.

áreas de atuação da Copel Holding e suas subsidiárias integrais: Copel Geração

Como resultado, foram revisitados, ajustados e definidos os temas que são

e Transmissão S.A., Copel Distribuição S.A., Copel Telecomunicações S.A.,

materiais para o sucesso da Companhia no curto, médio e longo prazo e

Copel Renováveis S.A. e Copel Comercialização S.A., exceto quando indicado.

que são foco deste relato.

G4-18

G4-17, G4-28, G4-29, G4-30

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil

O Relatório observa, ainda, as orientações do Balanço Social do Instituto

Sobre a Copel

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), da Norma Brasileira de

Governança

Initiative (GRI), na opção de adesão “essencial”, e abrange o conjunto de indicadores

Contabilidade (NBC T15), do regulamento do Prêmio Abrasca de Relatório

do suplemento setorial de energia elétrica. Todos os indicadores respondidos

Anual, da Comunicação de Progresso em relação aos compromissos

Gestão da
Sustentabilidade

estão listados no Índice Remissivo, com indicação de asseguração externa da

assumidos junto ao Pacto Global e das Normas Internacionais de Contabilidade

auditoria independente KPMG. G4-18, G4-32, G4-33

(International Financial Reporting Standards – IFRS), considerada nas

A metodologia do relato segue as diretrizes da versão G4 da Global Reporting

Esta edição traz uma importante mudança que é aplicação da estrutura de relato
integrado recomendada pela International Integrated Reporting Council – IIRC,
que visa aprimorar a comunicação dos temas relevantes para a sustentabilidade
dos negócios da Copel aos seus públicos de interesse e demonstrar a capacidade
de geração de valor.

G4-18, G4-22, G4-23

Para isso, foi realizado um processo de engajamento com a Diretoria, as áreas de
negócio e de riscos corporativos visando levantar os principais impactos e riscos

informações provenientes das demonstrações financeiras. G4-15
O Relatório é composto de duas partes. A primeira dá uma visão geral sobre
o nosso modelo de negócio, riscos aos quais estamos sujeitos e principais

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento

impactos que causamos no meio ambiente e nos públicos com quais

Capital Natural

interagimos por meio de nossas operações. A segunda parte demonstra o

Capital de
Infraestrutura

contexto e desempenho de cada um dos capitais, trazendo detalhes sobre
os temas relevantes do negócio e nossa capacidade de gerar valor.

Capital Financeiro

Balanço Social

inerentes ao modelo de negócio da Copel.

Sumário de
Conteúdo da GRI

Os resultados deste processo estão refletidos no Capítulo “Principais Impactos

Parecer da
Auditoria

Socioambientais” e guiaram o conteúdo desse Relatório.

G4-18

Anexo
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01 Sobre o relatório
Temas Relevantes
A revisão dos temas considerados materiais e estratégicos levou em conta: G4-18
aspectos levantados em 2014 pelas partes interessadas e alta liderança durante o processo de engajamento;

Sobre o
Relatório

G4-24

revalidação em 2015 por meio de pesquisa de mídia e de referências da sustentabilidade empresarial − Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE & BM&FBovespa),
Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Pacto Global e Indicadores Ethos para Modelos de Negócios Sustentáveis e Responsáveis;
em 2016 resultado da análise do modelo de negócio e mapeamento dos principais impactos e riscos relacionados.

Perfil

Conheça outros resultados da
Copel disponíveis online:

G4-23

Riscos 20F

Impactos
socioambientais
da cadeia de valor

Capital
Natural e de
Infraestrutura

Relacionamento
com Clientes e
Consumidores

Excelência
operacional e
Ecoeficiência

Gestão de
Fornecedores

Opiniões de
stakeholders

Mudanças
Climáticas

Relacionamento
com Comunidades

Impactos nos
Ecossistemas

Sobre a Copel

G4-25, G4-26

Relatório de Administração e
Demonstrações Financeiras

Critérios de seleção de temas relevantes/estratégicos

Capital
Social e de
Relacionamento

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor

Processo e resultados de definição de temas relevantes e estratégicos

Estrutura

Temas
Relevantes

Relatório 20F

Escopo de temas
revisitado em
função de riscos
impactos do
negócio

Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais

Relatórios Socioambientais
da Aneel

Capital
Humano

Processo de materialidade
da Copel

Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

Para dúvidas, sugestões ou
Capital
Humano

Governança, ética
e conformidade

Saúde e Segurança
Ocupacional

Capital
Intelectual
Capital
Financeiro

Desempenho
Econômico financeiro

Elemento
novo

Acesso
ao capital
financeiro

Elemento
anterior
ajustado

esclarecimentos

Qualificação e
Disponibilidade da
Força de Trabalho

Planejamento
energético

Elemento
anterior

sobre

o

conteúdo deste Relatório, a

Assuntos
Regulatórios

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Copel disponibiliza o canal

Balanço Social

de contato Fale Conosco -

Sumário de
Conteúdo da GRI

Sustentabilidade. G4-31

Parecer da
Auditoria
Anexo
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01 Sobre o relatório
Temas materiais e estratégicos, assuntos materiais e os indicadores relevantes
G4-19, G4-20, G4-21, G4-24, G4-27

Tema material e estratégico

Assunto material / limite

Indicadores relevantes

Abrangência

**alteração de tarifas

G4-2

órgãos reguladores, clientes e consumidores

*alteração de regulamentação

G4-2

órgãos reguladores, clientes e consumidores

*valorização, retenção e qualificação dos empregados com
conhecimentos críticos para os negócios da Copel

LA1, LA2, LA9, LA10, LA11, EU14, EU15

empregados e terceiros

*qualidade e prazos das entregas (materiais/serviços)

-

terceiros

*praticas de compra e avaliação de
fornecedores e conformidade legal

EC9, LA14, LA15, EN32, EN33,
HR10, HR11, SO9, SO10

todos os stakeholders

Mensagem do
Presidente

**projeções de demanda

EU10

todos os stakeholders

**disponibilidade e confiabilidade

EU6

todos os stakeholders

Contexto
do Setor

**estratégia de compra-venda

G4-2

órgãos reguladores

Perfil

**fontes renováveis

EU1, EU2

todos os stakeholders

**perdas não-técnicas

EU12

órgãos reguladores

*inadimplência

EU27

clientes e consumidores

*dinâmica do mercado de consumidores livres

EU3

órgãos reguladores, clientes e consumidores

*qualidade de serviços prestados

EU8, EU12, EU28, EU29, EU30

clientes e consumidores, órgãos reguladores

*índice de satisfação

PR5, SO11

clientes e consumidores

**eficiência energética

EU7

todos os stakeholders

*conformidade trabalhista

HR1

todos os stakeholders

*conformidade ambiental

EN29

todos os stakeholders

*segurança de dados

-

todos os stakeholders

*ações judiciais

SO7, SO8, PR9

todos os stakeholders

*ética, Código de Conduta

SO3, SO4, SO5, SO6, HR1, HR8

todos os stakeholders

*contribuição para emissões nacionais de GEE

EN15-18

todos os stakeholders

Capital Natural

*mecanismos de mercado para carbono

EN19, EC2

todos os stakeholders

**energia

EN3

todos os stakeholders

Capital de
Infraestrutura

*emissões atmosféricas

EN21

todos os stakeholders

*resíduos perigosos

EN23

todos os stakeholders

Balanço Social

*efluentes

EN8, EN9, EN22

todos os stakeholders

Relacionamento com Comunidades

*impactos e desenvolvimento das comunidades locais

EC7, SO1, SO2, EU19, EU20, EU22

todos os stakeholders

Sumário de
Conteúdo da GRI

Saúde e Segurança Ocupacional

*atendimento de normas aplicáveis em saúde e segurança

LA6, EU18, EU24, EU25

empregados, terceiros e órgãos reguladores

Impactos nos Ecossistemas

*impactos aos ecossistemas

EN11, EN12, EN13, EU13

todos os stakeholders

Acesso ao Capital Financeiro

*endividamento e programa de investimentos

EC7

clientes e consumidores

G4-9

todos os stakeholders mais especificamente
Governos e parceiros

Assuntos Regulatórios
Qualificação e Disponibilidade
da Força de Trabalho
Gestão de Fornecedores

Planejamento Energético

Relacionamento com Clientes
e Consumidores

Governança, Ética e Conformidade

Mudanças Climáticas

Excelência Operacional
e Ecoeficiência

Desempenho Economico-Financeiro
Limites: * Todas as áreas de negócios		

**custo de aquisição de energia

** Holding e negócios de energia

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

Sobre a Copel
Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento

Capital Financeiro

Parecer da
Auditoria
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01 Sobre
Mensagem do presidente

Mensagem do Presidente
G4-1, G4-2

A economia brasileira foi submetida a dura prova em 2015. E o setor elétrico, engrenagem essencial à totalidade
da cadeia produtiva, não fugiu a essa realidade, confrontando dificuldades específicas nos cenários regulatório,
econômico e ambiental que apenas paulatinamente vêm sendo equacionadas. Contudo, em meio a esta adversidade,
a Copel soube criar as oportunidades de crescimento sustentável que somente as crises mais complexas oferecem.
A resposta ágil aos desafios em várias de nossas áreas de atuação, nos permitiram exibir resultados significativos,
como R$ 1,3 bilhão de lucro líquido nesse exercício.

Em um ano em que a governança do país e das empresas protagonizou os noticiários e a transparência tornou-se
um exercício diário dentro de muitas instituições, a Copel intensificou suas ações neste sentido, visando tornar
suas operações ainda mais transparentes e dedicando atenção especial à gestão de pessoas. Prova disso foi
a criação de uma área de Integridade Corporativa subordinada diretamente à presidência, que visa coordenar
atividades voltadas a compliance, gestão de riscos corporativos e controles internos. O compromisso de combater
a corrupção está alinhado aos valores e à cultura corporativa e responde às expectativas dos stakeholders.

Foi criada ainda uma Coordenação de Inovação, com a missão de promover o desenvolvimento tecnológico e a
inovação e estimular a geração e a renovação de produtos, serviços e processos.

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil
Sobre a Copel
Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

No que se refere ao engajamento e promoção da transparência nas relações com os empregados, está em andamento o Programa Anima que visa implantar ações de
valorização dos empregados, além de promover o aprimoramento dos processos internos e a melhoria da comunicação em todos os níveis.

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Ao mesmo tempo desenvolvemos um programa de formação de lideranças alinhado a esses mesmos valores e objetivos comuns. Todas essas iniciativas são as

Balanço Social

sementes para uma série de projetos no âmbito corporativo, que desenham e dão inicio à construção da Copel do futuro.

Sumário de
Conteúdo da GRI

O ano de 2015 também foi marcante por conta do êxito na estratégia de diversificação de nosso parque gerador, com a entrada em operação de 15 parques eólicos

Parecer da
Auditoria

próprios no Nordeste, totalizando ao final do ano 330,5 MW de potência instalada. Somadas à histórica preponderância de hidrelétricas em nosso parque, essas

Anexo

eólicas hoje contribuem para que apresentemos 93% de energia proveniente de fontes renováveis. Até 2019 também já nos comprometemos a finalizar a construção
de 13 novas usinas eólicas, que respondem a investimento total de R$ 1,9 bilhão.
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Mensagem do presidente
Na área de distribuição de energia, a Copel foi avaliada por seus clientes, pela quarta vez em cinco anos, como a melhor do Brasil na Pesquisa Abradee 2015, realizada pela
Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica. Somadas à conquista da prorrogação de nossa concessão de distribuição por mais 30 anos, tais premiações
reconhecem a seriedade de nosso trabalho e nos estimulam a buscar sempre o melhor em todas as nossas atividades.

Em um cenário ambiental severo e quando é imperativa uma gestão financeira rígida, sabemos das dificuldades para apresentar interrupções de energia menos
frequentes e de menor duração. Para tanto, ampliamos ano após ano o montante destinado a novas tecnologias que venham a satisfazer essa busca. A ampliação de
nosso programa de redes inteligentes e o lançamento do programa Mais Clic Rural, que destinará R$ 500 milhões à modernização das redes rurais nos próximos três
anos, são evidências desta diretriz.

Foi também com ênfase na alta tecnologia que a Copel Telecomunicações levou a fibra óptica a 399 municípios do Paraná, dois de Santa Catarina, um em Mato Grosso
e quatro em São Paulo. A alta procura pelo serviço de banda larga comprova nossa qualidade de interação com a rede mundial desejada pelos nossos clientes, que
contam com padrões de conectividade comparáveis aos dos países desenvolvidos.

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil
Sobre a Copel
Governança

Atenta às discussões atuais sobre implicações das mudanças climáticas, no primeiro semestre de 2015 a Copel passou a integrar a plataforma Empresas pelo Clima
(EPC), que busca facilitar a transição do país para uma economia de baixo carbono. Reafirmamos, assim, nosso compromisso com a busca de soluções para os problemas
decorrentes das alterações do clima e suas implicações em nossos negócios.

Reafirmamos nosso compromisso com a iniciativa do Pacto Global da ONU. Confirmamos, em 2015, nossa permanência no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de
Valores de São Paulo (ISE-Bovespa) e passamos a integrar o índice de sustentabilidade da Morgan Stanley Capital International (MSCI), que reconhece empresas com excelente
desempenho nas áreas social, ambiental e de governança corporativa. Para nós, a conquista do selo MSCI representa mais um marco na trajetória da Copel rumo à sustentabilidade.

Na Companhia Paranaense de Energia, sustentabilidade não é apenas um modo de fazer, mas é, principalmente, uma visão de futuro que a empresa busca levar aos

Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

dez estados brasileiros onde está presente. Este Relatório traz em detalhes esses e outros destaques do trabalho que a Copel desenvolveu no último ano, em prol da

Capital de
Infraestrutura

perenidade de nossas atividades.

Capital Financeiro

Balanço Social
Boa leitura.

LUIZ FERNANDO LEONE VIANNA
Diretor-Presidente

Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
Anexo
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01 Sobre
contexto do setor

Contexto do Setor
G4-2

A crise macroeconômica que atingiu o país em 2015 também afetou toda a extensão

confortável, principalmente no segundo semestre, resultado de regime

do setor elétrico. A carga de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN) atingiu

abundante de chuvas no período, aliado à redução na carga, que garantiu

62 mil MWm no ano, com redução de 0,66% em relação à verificada em 2014.

um fechamento do ano com níveis próximos a 100% da capacidade total.

O pico foi registrado em janeiro, quando as altas temperaturas e os preços das tarifas

Outra consequência da crise hídrica foi a utilização intensiva das usinas térmicas

estimulavam o consumo de energia. Mas a carga diminuiu ao longo do ano, com os

disponíveis durante todo o 1° semestre de 2015. Durante o 2° semestre ainda

menores montantes de abril a agosto, período no qual as temperaturas mais amenas

permaneceu o despacho de usinas, com custo de combustível (CVU) superior a 600

levam tipicamente à diminuição do uso de ar-condicionado, com impacto direto sobre

R$/MWh, embora as mais caras tenham sido desligadas no segundo semestre.

da mercadoria é imediata e o pagamento é feito à vista).

Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil
Sobre a Copel

o consumo de energia. Outro ponto relevante foi o aumento no preço da energia, tanto
nas tarifas cativas quanto nos valores do mercado spot (transações em que a entrega

Sobre o
Relatório

Com a crise hídrica, as distribuidoras ficaram com o desafio de desequilíbrio

Governança

de caixa provocado pelo déficit tarifário e receberam empréstimo da

Gestão da
Sustentabilidade

Conta Ambiente de Contração Regulada (Conta ACR) de R$ 21 bilhões, a

Desempenho
em Capitais

A crise econômica teve impacto direto no mercado de energia a medida que caiu a

serem pagos (com as devidas correções, taxas e juros) em 60 meses, e

renda média da população, o que, em conjunto com os aumentos tarifários, implicou

as geradoras continuaram com perdas bilionárias. Os aumentos tarifários,

na redução do consumo da classe residencial. Historicamente, há crescimento da

que vieram da necessidade de aplicar custo efetivo da geração, elevado

demanda de eletricidade em anos de recessão, pois cresce o número de famílias e

pela falta de chuvas e pelo consequente aumento da geração termelétrica,

de residências para abrigá-las. Mas o comportamento da economia foi tão fraco que

levaram a uma grande retração do consumo de energia, implicando uma

o consumo doméstico de energia caiu 2,2% entre novembro de 2014 e novembro

redução ainda maior da geração hidrelétrica. O GSF fechou o ano de 2015

de 2015, pior resultado em 12 anos. Segundo a Empresa de Pesquisas Energéticas

em torno de 0,85, isto é, 15% abaixo da garantia física, índice que poderia

(EPE), a energia demandada pelas indústrias caiu 8,9% entre novembro de 2014 e

ter resultado na quebra de algumas empresas de geração. Esse realismo

Capital de
Infraestrutura

novembro de 2015.

tarifário resultou em aumento de 42% nas tarifas.

Capital Financeiro

Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

Balanço Social
A crise hídrica também contribui para reduzir o nível dos reservatórios nos quatro

Já bastante afetados pelo problema de 2014, contudo, os geradores do MRE

subsistemas do país. Os volumes de chuvas e vazões são os maiores responsáveis

atuaram preventiva e defensivamente, interpondo ações judiciais de modo

pelas quedas, porém os níveis poderiam estar ainda mais baixos em grande parte

a limitar os efeitos do baixo GSF. Logo o número de ações atingiria várias

das regiões caso a atividade econômica estivesse aquecida e o consumo de energia

dezenas, resultando decisões liminares que isentaram os geradores, total

tivesse sido maior em 2015. O subsistema Sul foi o que apresentou cenário mais

ou majoritariamente, dos efeitos do GSF.

Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
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contexto do setor
A Medida Provisória (MP) 688/2015, que transfere o risco hidrológico (falta de

é alcançar 10% em ganhos de eficiência no setor elétrico. Para atingir tais

chuvas) na geração hidrelétrica de energia ao consumidor final e prorroga contratos

objetivos, será necessário investir em uma economia de baixo carbono, que

das usinas ou suas concessões para compensar os prejuízos de 2015 com a geração

vai além da utilização de fontes renováveis de energia e inclui a adoção de

menor encerra a judiciliazação no setor. A condição vale tanto para as geradoras que

tecnologias eficientes e processos produtivos que tenham impacto reduzido

entregam energia produzida no mercado regulado (distribuidoras) como àquelas

sobre o meio ambiente.

que suprem o mercado livre (consumidores industriais).

Temas
Relevantes

Matriz de energia elétrica do Brasil

A partir da assinatura do acordo, deve-se: resolver o impasse do GSF, viabilizar a

Mensagem do
Presidente

61%

renovação das concessões de geração e garantir investimentos futuros. O acordo
proposto prevê a contratação de novos montantes de energia pelos donos de

61%

Sobre a Copel

9%

das tarifas neste ano. O processo contou com três fases de debates, uma consulta

17%

1%

elétrica. Uma das regras permite o reconhecimento, nas tarifas, da remuneração por

Governança

6%

Gestão da
Sustentabilidade

pública e duas etapas de Audiência Pública e, ao longo do processo, foram recebidas

mercado, consultores, pesquisadores e representantes de distribuidoras de energia

Perfil

7%

Com as regras do quarto ciclo de revisão tarifária, foi reduzida a pressão por alta

mais de 100 contribuições de representantes de consumidores, analistas de

Contexto
do Setor

6%

usinas e a extensão do prazo dos contratos de concessão por no máximo 15 anos.

0%
Hídrica

Biomassa

Eólica

Fóssil

Importação

Nuclear

Solar

fonte: Aneel

(CDE), destinados ao Programa Luz para Todos. Outra decisão que ajudou a

considerados no chamado Fator X, índice que é aplicado como um redutor do
impacto do IGP-M nos reajustes.

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual

investimentos feitos com empréstimos da Conta de Desenvolvimento Energético

reduzir o peso dos reajustes foi o aumento dos ganhos de produtividade a serem

Sobre o
Relatório

Para o setor elétrico o desafio será enorme, uma vez que a matriz elétrica
brasileira utiliza, predominantemente, fontes com baixa emissão de carbono

Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

e, nos últimos anos, vem aumentando significativamente as emissões de

Capital de
Infraestrutura

gases de efeito estufa, devido à necessidade do funcionamento contínuo

Capital Financeiro

Na área ambiental, a COP 21 congregou metas nacionais para conseguir que o

de usinas termelétricas para compensar o baixo nível dos reservatórios

Balanço Social

aumento da temperatura não atinja 1,5°C. Em relação ao compromisso brasileiro,

das usinas hidrelétricas. Assim, mesmo com toda a geração termelétrica,

o país apresentou uma meta absoluta de redução das emissões de gases de efeito

em 2014, a geração de eletricidade representou apenas 4,5% das emissões

Sumário de
Conteúdo da GRI

estufa para 2030, 43% inferior ao de 2005. Para o setor elétrico, especificamente, a

brasileiras de gases de efeito estufa. Comparativamente com a média

meta é que 23% da matriz elétrica nacional provenha de fontes de energia não fóssil,

mundial, onde setor elétrico responde por 31,3% das emissões, a matriz

excluindo a hidroeletricidade (atualmente este número é 23,3%). Outra medida

elétrica brasileira, com 4,5%, deve ser motivo de orgulho, embora existam

prevista nas metas brasileiras para reduzir as emissões de gases de efeito estufa

aspectos que possam ser aprimorados.

Parecer da
Auditoria
Anexo
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01 Sobre
contexto do setor
Contexto – Funcionamento do setor elétrico brasileiro
Players

Quem são os principais players do mercado do setor
elétrico brasileiro

COMO FUNCIONA O FORNECIMENTO DE ENERGIA

CNPE

ANEEL
Agência
Nacional
de Energia
Elétrica

ONS

Operador
Nacional do
Sistema
Elétrico

CCEE

Câmara de
Comercialização
de Energia
Elétrica

encargos e tributos
Remuneração
conforme contrato
de leilão

Conta de Luz única

Remuneração
de serviços de
transmissão

Receita do serviço de distribuição
Parcela A
Compra de Energia

Geração

ONS

Transmissão

Distribuição

Transmissão

Consumidor

controla
geração
de energia

Indica
preço

Indica quantidade
de energia

MME define preço-teto

Leilão para
fornecimento ANEEL promove leilão
de energia
CCE operacionaliza

Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente

Governo

Mercado Livre

Parcela B
Custos operacionais
Cota de depreciação

Encargos e tributos

Remuneração do
investimento

Destino: geração,
transmissão e governo

Destino: distribuição

Total da conta de luz = parcela A + parcela B

Contexto
do Setor
Perfil
Sobre a Copel
Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais

Os consumidores livres compram energia diretamente dos geradores ou comercializadores,
através de contratos bilaterais com condições livremente negociadas, como preço, prazo,
volume etc. Cada unidade consumidora paga uma fatura referente ao serviço de distribuição
para a concessionária local (tarifa regulada) e uma ou mais faturas referentes à compra da
energia (preço negociado de contrato).

Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

Governo

Fluxo de
dinheiro
Fluxo de
energia

Possibilidade 1

Fatura da distribuidora + Fatura da Geradora

encargos e tributos
Remuneração
de serviços de
transmissão

Remuneração
de serviços de
distribuição

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Balanço Social
Geração

Transmissão

Distribuição

Fluxo de
energia
Fluxo de
dinheiro

Possibilidade 2

CNPE: Define a política energética do país, com o objetivo de assegurar
a estabilidade do suprimento energético.
MME: Responsável pelo planejamento, gestão e desenvolvimento
da legislação do setor, bem como pela supervisão e controle de
execução das políticas direcionadas ao desenvolvimento energético
do país.
EPE: Realiza o planejamento da expansão da geração e transmissão,
a serviços MME, e dá suporte técnico para a realização de leilões.
CMSE: Supervisiona a continuidade e a confiabilidade do
suprimento elétrico.
ANEEL: Regula e fiscaliza a geração, transmissão, distribuição e
comercialização de eletricidade. Define as tarifas de transporte e
consumo e assegura o equilíbrio econômico financeiro das concessões.
ONS: Controla a operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) de
modo a otimizar os recursos energéticos.
CCEE: Administra as transações do mercado de energia e realiza os
leilões oficiais.

Nível de serviços
e agentes

Empresa de
Pesquisa e
Energética

Fluxo de energia Mecanismos de
contratação

Ministério
de Minas e
Energia

EPE

Fluxo de
dinheiro

Comitê de
Monitoramento
do Setor
Elétrico

MME

Nível de concessão, regulação, fiscalização
planejamento e monitoramento

Mercado Regulado

Conselho
Nacional de
Política de
Energia

CMSE

Os consumidores cativos compram a energia das concessionárias de distribuição às quais estão
ligados. Cada unidade consumidora paga apenas uma fatura de energia mensal. As tarifas são
regulamentadas pelo governo e o preço é o resultado do mix de contratos de longo prazo (leilões).

Sobre o
Relatório

Consumidor

livre ou especial

Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
Anexo
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Contrato de fornecimento de
energia via comercializadora

10

Sobre a Copel
Governança
Gestão da Sustentabilidade

02 PERFIL
SOBRE A COPEL

Sobre a Copel

Modelo de negócio da Copel

A Copel – Companhia Paranaense de Energia – é
atualmente a maior empresa do Estado do Paraná. Atua
na geração, transmissão, distribuição, comercialização
de energia e no setor de telecomunicações. G4-3, G4-4
Fundada há 61 anos e com sede em Curitiba (PR), a
Companhia está presente em dez estados brasileiros,
por meio de estrutura composta por um parque gerador

Desenvolve estudos,
constrói e opera usinas
de geração para produzir
a energia a partir de
diversas fontes:
• termelétrica
• hidrelétrica
• eólica

Desenvolve, constrói
e opera torres de
transmissão para
transportar energia da
usina onde a energia foi
gerada até às subestações
de distribuição, de onde
será encaminhada para o
consumidor final

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes
Provê, opera e mantém a
infraestrutura e presta serviços
correlatos aos clientes.

Mensagem do
Presidente

próprio de usinas, linhas de transmissão, subestações

Contexto
do Setor

e redes de distribuição, além de operar um sistema

Perfil

ótico de telecomunicações e participar nos setores de
saneamento e gás.

Geração

Transmissão

Distribuição

Consumidor

G4-5, G4-6

Governança

A Companhia é uma empresa de capital aberto,
Leilões

constituída sob a forma de sociedade de economia
com ações negociadas na BM&FBovespa e nas Bolsas
Principal canal de venda de energia
da unidade de geração (GeT).

G4-7

Referencial Estratégico

Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais

mista e controlada pelo Governo do Estado do Paraná,
de Nova Iorque e Madri.

Sobre a Copel

Um dos principais canais pelos quais a unidade de Distribuição (DIS)
adquire energia, inclusive da unidade de Geração e Transmissão (GeT).

Capital
Humano
Capital
Intelectual

G4-56

Hoje os leilões abertos no mercado regulado são um importante canal de venda de energia de nossa

A Copel tem como premissas as diretrizes expressas

unidade de geração e o único pelo qual nossa unidade de distribuição adquire energia para revender aos

Capital Social e
de Relacionamento

em seu referencial estratégico que baliza sua gestão e

consumidores cativos. Nossa unidade de geração só vende energia para nossa unidade de distribuição

Capital Natural

orienta todas as ações e decisões internas e externas

por meio de leilões no mercado regulado. Nossa unidade de distribuição, como algumas outras empresas

Capital de
Infraestrutura

da Companhia.

brasileiras de distribuição, também é obrigada a adquirir energia da Itaipu Binacional, usina hidrelétrica

Prover energia e soluções para o desenvolvimento
com sustentabilidade.

de propriedade conjunta do Brasil e do Paraguai, em volume determinado pelo governo brasileiro com
base em nossa participação proporcional no mercado de energia brasileiro.

Missão
Ser referência nos negócios em que atua gerando
valor de forma sustentável.

Visão

Valores

A atuação no mercado livre pode ser realizada pela Copel Geração e Transmissão ou pela recém-criada
subsidiária integral Copel Comercialização, que tem o objetivo de reforçar o posicionamento da Copel
neste mercado, permitindo maior agilidade e flexibilidade na comercialização de energia. A subsidiária

Ética;
Respeito às pessoas;
Dedicação;
Transparência;

Segurança e Saúde;
Responsabilidade;
Inovação.

irá atuar em um segmento com grande potencial de crescimento, podendo comercializar energia
convencional e incentivada. G4-13

Capital Financeiro

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
Anexo
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02 PERFIL
Participação Societária
Participação Societária
G4-17

Organograma - participação societária / Posição em 31/12/2015
Sobre o
Relatório
Estado do Paraná
58,63%
31,07%

Votante
Total

BNDESPAR
26,41%
23,96%

Custódia em Bolsa (free float)

Votante
Total

13,71%
44,19%

Votante
Total

Eletrobras
1,06%
0,56%

Votante
Total

Outros Acionistas
0,19%
0,22%

Votante
Total

BM&FBOVESPA
12,91%
30,60%

Votante
Total
Votante
Total

Perfil

LATIBEX
0,00%
0,03%

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor

NYSE
0,80%
13,56%

Temas
Relevantes

Sobre a Copel

Votante
Total

Governança
Gestão da
Sustentabilidade

(1) Copel Geração e Transmissão s.a.
100%		

Total

(1) Copel Distribuição s.a.
100%		

(1) Copel Telecomunicações s.a.

Total

100%		

(1) Copel Renováveis s.a.
100%		

Total

Total

(1) Brisa Potiguar s.a. 100,0%

(4) Marumbi Transmissoras de
Emergência s.a. (80%)

(1) Copel Comercialização s.a. (a)
100%
(4) Dominó Holdings s.a.
49,0%

Total

(2) UEG Araucária ltda. (60%)
(4) Costa Oeste Transmissora
de Energia s.a. (51%)

(1) Nova Eurus IV Energias Renováveis s.a. (100%)

(5) Consórcio Energético Cruzeiro do Sul (51%)

(1) Nova Asa Branca I Energias Renováveis s.a. (100%)

(4) Mata de Santa Genebra Transmissão s.a. (50,1%)
(4) Guaraciaba Transmissora de Energia
(TP SUL) S.A. (49%)
(4) Matrinchã Transmissora de Energia
(TP NORTE) S.A. (49%)
(4) Integração Maranhense 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) Paranaiba Transmissora de Energia s.a. (24,5%)
(4) Transmissora Sul Brasileira de Energia s.a. (20%)
(6) Consórcio Tapajós (11,1%)
(6) Consórcio Baixo Iguaçu (30%)

(1) Nova Asa Branca II Energias Renováveis s.a. (100%)
(1) Nova Asa Branca III Energias Renováveis s.a. (100%)
(1) Santa Maria Energias Renováveis s.a. (100%)
(1) Santa Helena Energias Renováveis s.a. (100%)
(1) Ventos de Santo Uriel s.a. (100%)
(1) São Bento Energia. (100%)
GE Olho D’água s.a. (100%)
GE Boa Vista s.a. (100%)
GE Farol s.a. (100%)
GE São Bento do Norte s.a. (100%)

(3) Carbocampel s.a. (49%)

(1) Cutia Empreendimentos
Eólicos SPE s.a. (100%)

(3) Copel Amec s/c ltda
(em liquidação) (48%)

São Bento do Norte I s.a. (99,9%)

(3) Sercomtel s.a.
Telecomunicações (45%)

São Bento do Norte II s.a. (99,9%)
São Bento do Norte III s.a. (99,9%)
São Miguel I s.a. (99,9%)
São Miguel II s.a. (99,9%)
São Miguel III s.a. (99,9%)
Usina de Energia Eólica
Cutia S.A. (100%)
Usina de Energia Eólica
Guajiru S.A. (100%)
Usina de Energia Eólica
Jangada S.A. (100%)
Usina de Energia Eólica
Maria Helena S.A. (100%)
Usina de Energia Eólica
Potiguar S.A. (100%)
Usina de Energia Eólica
Esperança do Nordeste S.A. (100%)
Usina de Energia Eólica
Paraiso dos Ventos do Nordeste
S.A. (100%)

(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).
(a) em 03. 02. 2016 foi alterado a
denominação da Copel Participações
S.A. para Copel Comercialização S.A..

(3) Escolectric ltda. (40%)
(3) Foz do Chopim Energética ltda. (35,8%)
(3) Dois Saltos Empreend. de Geração
Energia Elétrica ltda. (30%)
(3) Dona Francisca Energética s.a. (23%)
(2) UEG Araucária ltda. (20%)
(3) Companhia de Saneamento do Parana
SANEPAR (7,6%)
(7) Parana Gás Exploração e Produção s.a. (30%)
(2) Elejor - Centrais Elétricas do
Rio Jordão s.a. (70%)
(2) Companhia Paranaense de Gás - Compagas (51%)
(2) Voltalia São Miguel do Gostoso
Participações s.a. (49%)

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
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02 PERFIL
SOBRE A COPEL
Presença da Copel nos estados brasileiros

Participação no mercado em 2015

G4-8

G4-8, G4-9

Principais produtos (%)

Goiás

Geração de energia elétrica

Maranhão

Rio
Grande do
Norte

Brasil

3,5

(1)

Região
Sul

Paraná

21,3

53,5

(2) (3)

(2) (3)

Transmissão de energia elétrica (4)

1,8

8,8

28,5

Distribuição de energia elétrica (5)

6,0 (6)

34,0 (6)

96,9 (7)

Distribuição de gás (8)

3,5

40

100,0

Fonte: Relatório de Administração
(1) Capacidade instalada. Não incluídas as participações da Copel e as
usinas eólicas
(2) Não incluída a Usina de Itaipu

(5) Participação no atendimento ao mercado cativo/livre
(6) Fonte: Empresa de Pesquisa Energética – EPE
(7) Dado estimado

(3) Não inclui as usinas do Rio Paranapanema
(4) O mercado refere-se à Receita Anual Permitida – RAP

(8) Considerado volume distribuído no Paraná, com térmica

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil

Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Mato Grosso

Desempenho
em Capitais

Minas Gerais

Santa Catarina

São Paulo

Capital
Humano

Objetivos estratégicos

Capital
Intelectual

Diretrizes Corporativas
Expandir os negócios
de forma rentável e
sustentável.

Paraná
Rio Grande do Sul

Investir em inovação,
modernização de ativos
e gestão de pessoas.

Diretrizes para os Negócios

Setor Elétrico
Copel Geração e Transmissão S.A.
Copel Distribuição S.A.
Copel Renováveis S.A.

SUBESTAÇÃO

LINHA DE DISTRIBUIÇÃO

Manter as concessões;

Capital Natural

Aumentar a participação
de fontes alternativas
renováveis.

Capital de
Infraestrutura

Setor Elétrico, Telecomunicações,
Saneamento e Gás

Maximizar a rentabilidade
dos ativos em sociedade.

LINHA DE TRANSMISSÃO

ANEL DE FIBRA ÓTICA

Manter excelência
em custos, processos
e qualidade.

Capital Social e
de Relacionamento

Capital Financeiro
Copel Comercialização S.A

USINA EÓLICA

Temas
Relevantes

Sobre a Copel

Bahia

USINA HIDRELÉTRICA

Sobre o
Relatório

Setor Telecomunicações
Copel Telecomunicações S.A

Aumentar a base de clientes
e oferecer serviços com alto
valor agregado.

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
Anexo
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SOBRE A COPEL
Fatores de risco

Fatores de riscos internos:

G4-2

O gráfico a seguir resume os principais riscos setoriais que podem afetar os nossos
negócios, os quais consideramos no nosso planejamento estratégico. Maiores

Operações
5. Incertezas nas projeções de demanda de energia podem impactar
adversamente nos negócios.

detalhes sobre esses riscos estão disponíveis no Relatório 20-F.

6. Ações judiciais que podem ter efeito adverso relevante sobre nosso

Principais riscos dos negócios da Copel
1

2

3

negócio se o desfecho nos for desfavorável.
Riscos Externos

4

Riscos Internos
]

Mercado

Operação
5

6

7

8A

9

10

Expansão
11

12

8B

7.

Violações de segurança da informação, erros de empregados e desvios de
conduta podem prejudicar os negócios e a nossa reputação.

8A. Terceiros envolvidos na operação podem estar em não conformidade
com a legislação e com os nossos valores éticos.
Mercado Consumidor

Fatores de riscos externos:
1. Condições políticas, econômicas e regulatórias que incluem uma gama de

9. Certos consumidores em nossa área de concessão podem deixar de
comprar energia da nossa unidade de distribuição.

assuntos, tais como desenvolvimento econômico do país, mudanças na política

10. Parte de nossas receitas operacionais é proveniente de Consumidores

de tarifas, regulamentações e mudanças no regime de concessão, tributação e

Livres, que podem buscar outros fornecedores de energia quando

casos de corrupção e conduta ilícita.

seus contratos conosco expirarem.

2. Flutuações no valor do Real em relação às moedas estrangeiras podem
aumentar o custo do serviço da dívida em moeda estrangeira e da aquisição de

11. Inadimplência resultante da dificuldade de recebimento de valores
faturados a nossos clientes.

energia de Itaipu, bem como criar pressões inflacionárias adicionais que limitam

Expansão

o acesso aos mercados internacionais. Também podem resultar em incerteza na

12. Limitações de acesso ao capital, devido ao fato de estar sujeito a certas

economia brasileira e no mercado mobiliário brasileiro, flutuações que podem

limitações definidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil
Sobre a Copel
Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Brasil, sobre o nível de crédito que as instituições financeiras podem oferecer

Balanço Social

a entidades do setor público.

Sumário de
Conteúdo da GRI

em desenvolvimento, pode afetar negativamente os investimentos estrangeiros

8B. Terceiros envolvidos na construção e na expansão de projetos podem

no Brasil e o crescimento econômico do país.

estar em não conformidade com a legislação e com os nossos valores éticos,

Parecer da
Auditoria

ter efeito adverso relevante sobre nosso lucro líquido e nossos fluxos de caixa.
3. Evolução negativa da economia de outros países, especialmente nos países

4. Alterações no regime hidrológico. O governo pode adotar medidas para
preservação de água/energia, desfavoráveis para os negócios.

entregar materiais e serviços abaixo da qualidade esperada e fora dos prazos
previstos em nosso planejamento.

Anexo
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Principais impactos socioambientais dos nossos negócios

Impactos socioeconômicos:

G4-2, G4-EC8, G4-SO2

•

Aumento significativo na arrecadação de impostos

Está na missão da Copel servir a sociedade, levando infraestrutura, energia e tecnologia necessária à

estaduais e municipais, tais como o Imposto Sobre

vida das pessoas e ao alcance do desenvolvimento. Certas operações da Copel, apresentadas a seguir,

Serviços (ISS), cobrado em obras de construção civil,

geram impactos relevantes para as comunidades locais e a sociedade em geral.

nos municípios sede em que são realizadas as obras.
Já durante a operação dos empreendimentos ocorre
o aumento da arrecadação de outros impostos

Principais impactos socioambientais dos negócios da Copel
queima de
combustíveis
fósseis
captação de água
para processos
de resfriamento,
com devolução
para a fonte

uso múltiplo
de água
(comunidades
locais)
alagamento de
áreas, supressão
de vegetação e
deslocamento
das comunidades
no caso de
empreendimentos
novos

sem impactos
significativos

municipais e aumento na participação de impostos
supressão de
vegetação nativa
no caso de
empreendimentos
novos

impactos visuais
urbanos

USINAS
HIDRELÉTRICAS

• Deslocamento de moradias impactadas pelas obras e

Perfil

a perda do uso da terra.

Sobre a Copel

• Tanto a construção quanto a operação dos ativos da

Governança

Companhia podem impactar a saúde e segurança dos

Gestão da
Sustentabilidade

• A instalação e operação dos projetos podem afetar a
forma de produção econômica de comunidades

TRANSMISSÃO

DISTRIBUIÇÃO
e TELECOM

a demanda sobre os serviços públicos. Nesse caso,
cada obra implementa programas específicos para
minimização e mitigação desses impactos.

emissão de Gases
de Efeito Estufa
(GEE) e poluentes
atmosféricos
geração de
resíduos
perigosos

recuperação e
proteção de áreas
de vegetação
nativa através
de programas de
compensação e
afins

geração de renda
nas comunidades
locais
(arrendamento)

recuperação e
proteção de áreas
de vegetação
nativa

arborização
urbana

Impactos ambientais:
• Tanto a construção quanto a operação dos ativos da
Copel podem alterar os ecossistemas, em especial a
condição natural do recurso hídrico e da vegetação da
bacia de inundação, no caso de usinas hidrelétricas.
• A instalação e a operação dos projetos podem gerar

geração de impostos nos municípios de atuação

programas de desenvolvimento local

Mensagem do
Presidente

estaduais, tais como ICMS.

públicos envolvidos ou localizados na área de impacto.

USINAS DE FONTES
RENOVÁVEIS

Temas
Relevantes

Contexto
do Setor

locais, ocasionar perdas de vínculos locais ou aumentar
USINAS
TERMELÉTRICAS

Sobre o
Relatório

impactos relacionados às emissões atmosféricas e à
geração de resíduos perigosos, todos sujeitos à
legislação e ao controle dos órgãos reguladores.

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
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governança

Governança

Sobre o
Relatório

O modelo de governança da Copel é pautado pela transparência, conformidade e
responsabilidade social empresarial, de acordo com as melhores práticas propostas

Temas
Relevantes

pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Mensagem do
Presidente

São quatro os princípios que orientam a governança corporativa da Copel:

Contexto
do Setor

Transparência, Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa.

Perfil

Com base nesses princípios, a Copel desenvolveu sua Política de Governança, que

Sobre a Copel

estabelece o padrão e as melhores práticas de governança corporativa a serem

Governança

adotadas na Copel e em suas subsidiárias.

Gestão da
Sustentabilidade

Para que a atuação da Companhia seja permanentemente conduzida por princípios
moralmente sãos, todos que atuam em seu nome são regidos por um código de
conduta desenvolvido em consonância com os valores da Copel, os Princípios do
Pacto Global e os Princípios da Governança Corporativa.

G4-41

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual

Tanto a Política de Governança quanto o Código de Conduta são aprovados pelo

Capital Social e
de Relacionamento

mais alto órgão de governança da Companhia - o Conselho de Administração.

Capital Natural

Conheça as práticas e políticas de governança que norteiam a condução
da Companhia:
		 Política de Governança Corporativa
		 Práticas de Governança

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
Anexo
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Estrutura de Governança da Copel
G4-34, G4-38

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil
Sobre a Copel
Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
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Composição do Conselho de Administração e de seu comitê de apoio
G4-38, G4-39

d. Não podem ser eleitos cônjuges ou parentes em linha reta, linha colateral
ou por afinidade, até o segundo grau, de pessoa referida na letra “a”;

• Presidente (governo – independente): Fernando Xavier Ferreira
• Secretário Executivo (governo): Luiz Fernando Leone Vianna
• Conselheiro (governo – independente): Mauro Ricardo Machado Costa

e. Não podem ser membros do Conselho de Administração em situação de
conflito ou potencialmente conflituosa, que afete sua independência.

• Conselheiro (governo – independente): José Richa Filho
• Conselheiro (BNDES – independente): Henrique Amarante Costa Pinto

São realizadas quatro reuniões ordinárias do Conselho de Administração

• Conselheiro (BNDES – independente): Maurício Borges Lemos

conforme calendário pré-estabelecido, além de eventuais reuniões

• Conselheiro (governo – independente): Carlos Homero Giacomini

extraordinárias (em média oito reuniões ao ano).

G4-47

• Conselheiro (minoritário – independente): Marlos Gaio
• Conselheiro (eleito pelos empregados): Hélio Marques da Silva

Os currículos dos membros do Conselho de Administração e do Comitê de
Auditoria estão disponíveis no Mapa de Governança.

Comitê de Auditoria:
• Presidente: Carlos Homero Giacomini

• Abriu seu capital em 1994, na BM&FBovespa, e hoje suas

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil
Sobre a Copel

• Membro: José Richa Filho

ações integram o Nível 1 de Governança Corporativa, que prevê

Governança

• Membro: Mauro Ricardo Machado Costa

a adoção de práticas que favoreçam a transparência e o acesso

Gestão da
Sustentabilidade

às informações pelos investidores. G4-7

O Conselho de Administração da Copel possui sete membros independentes
conforme previsto na regra 10A-3 da Securities Exchange Act. G4-40

• Em 1997, foi a primeira empresa do setor elétrico brasileiro a
ter suas ações negociadas na bolsa de Nova Iorque (NYSE) e,

Esses membros:

em 2002, na bolsa de Madri (Latibex).

a. Devem ter independência técnica, econômica e de vínculos em relação aos

• Em 2015, continuou a compor a carteira do Índice de

acionistas (especialmente de subordinação) e em relação à Companhia (nos

Sustentabilidade Empresarial (ISE).

termos da Análise da Independência dos membros do Conselho de Administração);
Morgan Stanley Capital International (MSCI).

honorário compensatório por parte da empresa;
c. Não podem, nos últimos doze meses, ter sido diretores executivos da Companhia
ou de suas subsidiárias, controladas ou coligadas consolidadas; responsáveis
técnicos, diretores, gerentes, supervisores ou quaisquer outros integrantes, com
função de gerência, da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria independente
da Companhia ou suas subsidiárias, controladas e coligadas consolidadas;

Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

• Em 2015, passou a integrar o Índice de Sustentabilidade da

b. Não podem aceitar qualquer pagamento por consultoria, assessoria ou outro

Desempenho
em Capitais

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Remuneração e Autoavaliação
Administradores e Conselheiros Fiscais da Copel têm sua remuneração definida
em Assembleia Geral, que leva em conta a remuneração do exercício anterior
e a correção monetária acumulada no período. Em 2015, a remuneração global

detentores de participação, direta ou indireta, superior a dez por cento do capital

anual da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal foi de

social votante da Companhia;

R$ 9,7 milhões. G4-51, G4-52

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
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Você

É promovida anualmente na Companhia a autoavaliação do Conselho de Administração, da Diretoria e dos
membros do Comitê de Auditoria. O objetivo é buscar a melhoria contínua do desempenho de cada um. Os
Conselheiros e Diretores respondem a um questionário específico para cada órgão. A partir da análise dos

Código de
conduta

Gestão
de riscos
corporativos

COE

Sobre o
Relatório

resultados, são indicados os pontos positivos e negativos e sugeridas propostas de melhoria. G4-43, G4-44

Práticas de Integridade

Canais de
denúncia
diálogo

Ouvidoria

Mensagem do
Presidente

A Copel preza pela conduta ética e atuação transparente, estabelecendo diretrizes e princípios orientadores
e disciplinadores, que são refletidos em suas políticas corporativas. Nesse sentido, em 2014, a Companhia
aderiu à Chamada da Ação para os Governos no Combate à Corrupção, reafirmando seu compromisso com a

Auditoria

Jurídico
ADAM

transparência e o combate à corrupção, visando promover a sustentabilidade, a conduta ética e as melhores

Compliance disponível para o público interno e externo. O portal apresenta os mecanismos adotados pela
Companhia para orientar a conduta ética e transparente em suas atividades. G4-56
As práticas de Integridade são patrocinadas pela alta direção da empresa e estão alinhadas ao
compromisso público da Companhia no combate à corrupção. Visando fortalecer as práticas de

Compliance e intensificar ações voltadas à gestão de riscos e controles internos foi criada a
Coordenação de Integridade Corporativa, órgão ligado hierarquicamente à Presidência da Copel,
responsável por coordenar a implementação do Programa de Integridade Corporativa no âmbito da
Companhia.

Combate à Corrupção

dessa ação, inicialmente 63 empregados foram treinados em
temas como fraudes, investigações, compliance e legislação

Gestão da
Sustentabilidade

anticorrupção. G4-SO4
Além da divulgação e treinamento, os processos operacionais
são submetidos anualmente à avaliação de riscos relacionados
a erros ou fraudes que possam interferir nos resultados das
demonstrações financeiras, sendo estabelecidos controles

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual

internos que são submetidos a testes pela Auditoria Interna e

Capital Social e
de Relacionamento

pelo Auditor Independente e cujos resultados são reportados à

Capital Natural

alta administração. G4-SO3
A Companhia também adota como prática a emissão, pelos
gestores dos processos, de “Certificados de Controles Internos”,

ampliar a comunicação dos conceitos e orientações sobre o combate à corrupção e os valores da Companhia,

documento no qual

que estão incorporados no Código de Conduta, iniciou-se o desenvolvimento de treinamentos na modalidade

conformidades detectadas e se comprometem a desenvolver

“Ensino a Distância” (EaD), a qual oferece a oportunidade de levar o conhecimento a todos os empregados. Com

planos de ação para regularizá-las. Em 2015, foram identificados

o objetivo de ampliar a disseminação de tais conceitos, em 2015 todos os empregados foram comunicados

dois casos de corrupção que resultaram em demissão dos

que visam fortalecer os valores éticos, a transparência e a conformidade às leis e regulamentos. Além

Perfil

Governança

A Companhia repudia a corrupção em todas as suas formas e oferece orientações para combatê-la. Visando

sobre o lançamento do Portal Copel Compliance. O portal apresenta os mecanismos adotados pela Companhia

Contexto
do Setor

Sobre a Copel

práticas de governança corporativa.
Com o objetivo de ampliar a divulgação dos conceitos de Compliance, foi desenvolvido o Portal Copel

Temas
Relevantes

formalizam a ciência sobre as não

empregados envolvidos. G4-SO5

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
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Código de Conduta Empresarial
G4-56, G4-57

Canal de Comunicação Confidencial

É o instrumento orientador dos atos de todas as pessoas que exercem

Destina-se ao recebimento de denúncias e comunicações relativas ao não cumprimento
de leis e normas, especialmente com relação a fraudes ou irregularidades que envolvam
questões de finanças, auditoria ou contabilidade. O canal garante proteção, preservação
da identidade do manifestante e resposta à denúncia. Está disponível 24 horas por dia,
sete dias da semana, por ligação gratuita pelo telefone: 0800 643 5665.

atividades em nome da Companhia e estabelece parâmetros éticos para

Ouvidoria

as atitudes de empregados, administradores, membros dos Conselhos,

Existem dois canais abertos a todos os públicos, interno e externo, para sugestões,
reclamações e denúncias, estando disponíveis nos dias úteis, das 8h às 18h, com ligação
gratuita.

O Código de Conduta foi elaborado considerando os valores da Copel,
os princípios do Pacto Global e os princípios da Governança Corporativa.

estagiários, prestadores de serviço e contratados. Define um conjunto
de condutas que tratam da integridade, conformidade, transparência,
segurança e saúde, responsabilidade social e ambiental, respeito e
relacionamento com os diversos segmentos do meio em que atua.
Em 2015, o Código de Conduta foi revisado e passou por um processo
de consulta aberta ao público interno e à sociedade em geral. Após a
consolidação das propostas de melhoria, o código foi aprovado pela
Diretoria e pelo Conselho de Administração.
Os empregados da Companhia recebem uma versão impressa do
Código de Conduta e declaram o compromisso com as disposições
nele contidas. Os prestadores de serviço e fornecedores são orientados
através do Manual do Fornecedor e cláusula contratual específica.
O Código de Conduta está disponível a todas as partes interessadas
no Portal de Compliance.

Canais de denúncia

A Ouvidoria Copel Distribuição está disponível no telefone 0800 647 0606 e também
no e-mail ouvidoria@copel.com. Além disso, está apta a receber as reclamações
pessoalmente ou por meio de correspondência enviada a seu endereço, à Rua Professor
Brasílio Ovídio da Costa, 1703, no Bairro Santa Quitéria, CEP: 80310-130, em Curitiba - PR.
A Ouvidoria Copel Telecomunicações está disponível no telefone
0800 649 3949 e no e-mail ouvidoriatelecom@copel.com., estando apta a receber as
reclamações pessoalmente ou por meio de correspondência enviada a seu endereço,
à Rua Emiliano Perneta, 756, no Bairro Batel, Curitiba - PR, CEP: 80420-080.
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. As informações são confidenciais e tanto o denunciante como o
denunciado tem garantia de preservação de identidade. E-mail: cadam@copel.com.

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil
Sobre a Copel
Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento

Conselho de Orientação Ética (COE)

Capital Natural

O COE aprecia e emite orientação em processos relacionados à conduta ética na
Companhia e tem um prazo máximo de 90 dias para oferecer uma resposta final. E-mail:
conselho.etica@copel.com.

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

G4-57, G4-58

Balanço Social

Visando acolher opiniões, críticas, reclamações, denúncias e consultas

Além desses canais, a Copel está aberta para receber demandas de informação, solicitação

Sumário de
Conteúdo da GRI

pessoais, a Copel disponibiliza canais de comunicação, apresentados a

de serviços, críticas ou sugestões de melhoria, orientações e reclamações de seus públicos

seguir, que além de contribuírem para o combate a fraudes e corrupção,

de relacionamento por meio de diversos canais de atendimento.

também ampliam o relacionamento da organização com as partes
interessadas.

Parecer da
Auditoria
Anexo
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Gestão de riscos
G4-2

A Política de Gestão Integrada de Riscos Corporativos da Copel abrange as áreas

O Comitê de Auditoria é um órgão de assessoramento do Conselho

corporativas, suas subsidiárias integrais e controladas, controladas em conjunto

de Administração, independente, de caráter consultivo e permanente,

e coligadas e estabelece a composição de um Comitê de Gestão de Riscos

responsável pela revisão e supervisão dos processos de apresentação de

Corporativos, hierarquicamente subordinado ao Comitê de Auditoria.

relatórios contábeis e financeiros; dos processos de controles internos

As diretrizes adotadas são baseadas em estruturas e padrões reconhecidos,
como o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
e a ISO 31000, e têm como objetivos maximizar os valores econômico, social
e ambiental para as partes interessadas e assegurar o cumprimento de leis e
regulamentos vigentes.
Em função da incerteza intrínseca aos riscos e à natureza do setor em que a Companhia
opera, o modelo de gestão de riscos adota parâmetros de apetite ao risco, considera
sua possibilidade de ocorrência e seus impactos financeiros, operacionais e de
imagem, e prevê ferramentas para seu tratamento e mitigação. A gestão de riscos
adotada pela Companhia considera aspectos legais, regulatórios, socioambientais e
reputacionais, entre outros, servindo de base para processos decisórios e atividades
operacionais, levando em consideração, para tanto, os seguintes perfis de riscos:
estratégico, operacional, divulgação e compliance. G4-14
Comitê de Gestão de Riscos Corporativos

e administração de riscos; e das atividades dos auditores internos
e auditores externos independentes. Reúne-se ordinariamente, no

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente

mínimo, seis vezes ao ano, conforme calendário previamente definido,

Contexto
do Setor

podendo haver reuniões extraordinárias. Se necessário, poderá reunir-

Perfil

se com qualquer membro das Diretorias, da Auditoria Independente,

Sobre a Copel

da Auditoria Interna ou do Conselho Fiscal.

Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

G4-45, G4-46, G4-47, G4-49

Capital de
Infraestrutura

A Companhia mantém um Comitê de Gestão de Riscos Corporativos, responsável

Capital Financeiro

pelo desenvolvimento e acompanhamento das políticas de gerenciamento de riscos

Balanço Social

e o assessoramento do Comitê de Auditoria, de forma a assegurar a boa gestão dos

Sumário de
Conteúdo da GRI

recursos e a proteção e valorização do seu patrimônio. Esse colegiado possui um
cronograma anual de reuniões ordinárias, podendo reunir-se extraordinariamente

Parecer da
Auditoria

sempre que necessário.
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Gestão da Sustentabilidade

da sustentabilidade como forma de geração de valor financeiro, reputacional

Comprometida com o desenvolvimento sustentável, a Copel, além de prover
energia soluções em telecomunicações para toda população paranaense, promove
o crescimento econômico com responsabilidade socioambiental.

um novo formato de relato com base na estrutura do International Integrated

Reporting Council (IIRC).
A Copel foi selecionada, em novembro de 2015,

Conheça nossa Política de Sustentabilidade.
Os desafios da sustentabilidade constam do referencial estratégico da Companhia,
por meio

e competitivo. Assim, a Copel refinou sua Matriz de Materialidade e adotou

da missão, visão, valores, diretrizes estratégicas, nas políticas de

sustentabilidade e de governança corporativa. Além disso, esses desafios estão
desdobrados nos objetivos estratégicos “Maximizar o valor da empresa de forma
sustentável” e “Melhorar o desempenho em sustentabilidade”.
A Copel possui uma área dedicada ao tema, a Coordenação de Sustentabilidade,
que estabelece políticas, diretrizes e tem como objetivos: dirigir os assuntos
corporativos relacionados aos temas de sustentabilidade, melhoria contínua
do desempenho, a comunicação estratégica com as partes interessadas e a
gestão dos temas relacionados e respectivos indicadores. Cabe ainda a essa
coordenação levar os assuntos estratégicos relacionados à sustentabilidade
empresarial, para conhecimento, aprovação e deliberação da Diretoria
Executiva e Conselho de Administração. G4-35, G4-36, G4-45

para permanecer no

grupo das empresas mais sustentáveis da Bolsa de Valores de São Paulo
(BM&FBovespa), na carteira 2015/2016. As ações da Copel integram a
carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), desde sua criação

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente

em 2005. Estamos presentes em dez das onze edições do índice.

Contexto
do Setor

Também em 2015, a Companhia passou a integrar o índice de sustentabilidade

Perfil

da Morgan Stanley Capital International (MSCI), líder mundial na composição

Sobre a Copel

de índices financeiros que servem de referência para investidores. O selo MSCI

Governança

ESG é concedido a empresas que exibem excelente desempenho nas áreas

Gestão da
Sustentabilidade

social, ambiental e de governança corporativa. A Copel obteve nota máxima
em 25 dos 28 indicadores analisados, que incluem, por exemplo, o controle
de suas emissões de carbono e a publicidade dada a informações da gestão
administrativa e financeira.
Compromissos voluntários

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual

A Copel adota as principais práticas de mercado para:

G4-15, G4-16

Capital Social e
de Relacionamento

• direcionar e avaliar seu desempenho, bem como comparar suas práticas

Ao longo de sua história, a Copel assumiu diversos compromissos
voluntários:

Capital Natural

com as referências mundiais e nacionais: questionário da Robeco SAM
(Dow Jones Sustainability Index - DJSI), Indicadores Ethos para Modelos
de Negócios Sustentáveis e Responsáveis e Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE – BM&FBovespa).
• reportar seu desempenho e engajar seus públicos: Global Reporting

Initiative (GRI), Carbon Disclosure Project

(CDP)

e

Global Greenhouse

Gas Protocol (GHG).
No ano de 2015 intensificamos os esforços para o aperfeiçoamento do engajamento
da liderança da Copel e das áreas de negócio da Companhia, para alinhar o entendimento

Pacto Global

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Signatária do Pacto Global das Nações Unidas, desde 2000, a Copel

Balanço Social

endossa os princípios propostos pela iniciativa, com base em três

Sumário de
Conteúdo da GRI

principais aspectos:
• aprimoramento constante de sistemas de gestão e de políticas corporativas;

Parecer da
Auditoria

• apoio à formulação, implantação e melhoria de políticas públicas;

Anexo

• consolidação de parcerias com outras empresas, instituições ou
organizações em projetos que possam trazer ganhos socioambientais.
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Contribuição Empresarial para a Promoção da Economia Verde e Inclusiva
A Copel assumiu o compromisso, em 2012, na Rio + 20. Trata-se de comprometimento
público das empresas signatárias do Pacto Global com a adoção de ações para
uma economia mais inclusiva, que contribua para enfrentar os grandes desafios da
sustentabilidade no Brasil e no mundo.

de direitos, oportunidades e reconhecimento para todos, com atenção a
grupos vulneráveis e sujeitos à discriminação baseada em gênero, raça,
cor, deficiência, orientação sexual, idade e religião.
Prevenção do Assédio Moral e do Assédio Sexual
A Copel reconhece a saúde e a segurança no local de trabalho como um

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.
Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção
A Companhia tornou-se signatária em 2015. Seus princípios estão baseados na
Carta de Princípios de Responsabilidade Social, na Convenção da ONU contra a
Corrupção, no 10º princípio do Pacto Global e nas diretrizes da OCDE.

direito fundamental do ser humano, valorizando a vida, respeitando a
integridade física e moral das pessoas e buscando criar um ambiente de

Em alinhamento aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável – ODS, a Copel tem o compromisso de implementar ferramentas visando a
não contratação de produtos e serviços de fornecedores que utilizem trabalho infantil,
trabalho forçado ou compulsório em sua cadeia de valor.
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
A Companhia promove ações para sensibilizar empregados, fornecedores e clientes
contra a exploração sexual infantil e também dissemina este compromisso em seu
Manual do Fornecedor e em cláusulas contratuais.
Combate à prática de Discriminação e Valorização da Diversidade
A Companhia instituiu uma Comissão Permanente de Diversidade, cujos objetivos
são sensibilizar e mobilizar o quadro funcional para a promoção da igualdade

Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente

trabalho gratificante e propício para gerar produtividade.

Contexto
do Setor

Respeito à Livre associação Sindical e Direito à Negociação Coletiva

Perfil

A Copel garante o princípio da liberdade sindical, consagrando a liberdade

Sobre a Copel

sindical individual e coletiva, conforme o 8º artigo da Constituição de 1988 e a

Governança

Convenção nº 87 da Organização Internacional do Trabalho – OIT.

Gestão da
Sustentabilidade

Princípios para Educação Executiva Sustentável (PRME)
A Universidade Corporativa da Copel (UniCopel) tornou-se, em 2014, a

Erradicação do Trabalho Infantil, Trabalho Forçado ou Compulsório

Sobre o
Relatório

primeira do gênero no Brasil a aderir ao PRME, programa da ONU que

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano

estimula a formação de líderes voltados à gestão responsável dos negócios.

Capital
Intelectual

Agenda de Mudanças Climáticas

Capital Social e
de Relacionamento

Consciente que os efeitos das mudanças climáticas impactam nos negócios

Capital Natural

de geração, transmissão e distribuição de energia, a Copel instituiu, em 2011,

Capital de
Infraestrutura

uma agenda de Mudanças Climáticas, com o objetivo de estabelecer os

Capital Financeiro

compromissos e orientações a serem adotados no planejamento e operação
da Companhia de maneira a contribuir com o desenvolvimento sustentável.
Conheça mais sobre os compromissos assumidos na página de
Sustentabilidade – Compromissos Voluntários.

Balanço Social
Sumário de
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Capital Humano
Capital Intelectual
Capital Social e de Relacionamento
Capital Natural
Capital de Infraestrutura
Capital Financeiro

Desempenho em Capitais
Nos capitais apresentamos nossa capacidade de gerar valor para as partes
interessadas no curto, médio e longo prazo.
“Os capitais são depósitos de valor que aumentam, diminuem ou se transformam por
meio de atividades e produtos da organização. Por exemplo, o capital financeiro de
uma organização aumenta quando ela gera lucro, e a qualidade de seu capital humano
melhora quando os empregados recebem melhor treinamento.“
IIRC Framework

03 Capital humano
Principais informações sobre o quadro
pessoal e seu desempenho

Capital Humano

Quadro Pessoal da Copel

Os empregados da Copel são uma das variáveis do sucesso da Companhia. São eles que

G4-9, G4-10

asseguram que os objetivos corporativos sejam cumpridos. Os principais investimentos e
focos da gestão do Capital Humano estão direcionados ao desenvolvimento profissional e
78%

qualificação das pessoas em alinhamento com as prioridades do negócio, aperfeiçoamento

22%

das práticas de gestão de conhecimento e da cultura de saúde e segurança.

6.719 homens

1.909 mulheres

8.628 empregados

Mais da metade (51%) são
pessoas abaixo de 30 anos.

Novas contratações em 2015

A taxa de rotatividade foi de
2,42%.

G4-LA1

36%

Parte essencial da realização da estratégia da Companhia e ao seu desenvolvimento sustentável,

Perfil

o quadro de profissionais da Copel é formado por 8.628 empregados diretos, cujo perfil está

Sobre a Copel

detalhado no indicador

Governança

G4-10

no Índice Remissivo. Além disso, outros 6.457 terceirizados

linhas, redes e subestações de energia elétrica, ligação, suspensão e religação, leitura de

vigilância e zeladoria, entre outras.

81 mulheres
225 empregados

1.290 (15%) empregados podem se aposentar nos próximos
cinco anos. Deles, 153 são gerentes. Nos próximos 10 anos, 2.222
empregados serão elegíveis para aposentadoria. G4-EU15

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor

medidores em baixa tensão, manutenção do sistema elétrico, de áreas verdes e de prédios,

144 homens

Temas
Relevantes

Gestão do Capital Humano

prestam serviços à Companhia em atividades como: atendimento a clientes, construção de
64%

Sobre o
Relatório

G4-9

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.

Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

O Plano de Cargos e Salários da Copel, em 2015 após aprovação da Diretoria e da Comissão de

Balanço Social

Em 2015, a Copel investiu R$ 8,79 milhões em treinamento e

Controle das Empresas Estatais e de Política Salarial, órgão criado em janeiro de 2015 pelo governo

desenvolvimento; 39% a mais que no ano anterior. G4-EC1

do estado do Paraná, passou por ajustes que realinharam seus padrões salariais aos do mercado

Sumário de
Conteúdo da GRI

e visa proporcionar a todos os Copelianos a oportunidade de avançar em suas carreiras. O Plano

100% dos empregados estão cobertos por Acordo Coletivo de
Trabalho - ACT. G4-11

prioriza em um primeiro momento a movimentação horizontal, em função dos méritos individuais,
para posterior crescimento vertical, conforme critérios padronizados e transparentes.

Parecer da
Auditoria
Anexo
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03 Capital humano

O novo Programa de Remanejamento foi desenvolvido em 2015 e anunciado em março de 2016.
O programa foi estruturado com o objetivo de valorizar e potencializar o capital humano dentro da
Companhia, bem como de possibilitar oportunidades igualitárias aos empregados e transparência no
processo de movimentação das pessoas.

G4-DMA-EU14

Em relação às novas ações de gestão de pessoas, o foco da Copel é na busca da satisfação, valorização
e qualidade de vida dos empregados, com o estudo e implantação de projetos como: home office,
dia da família, retomada do programa de pré-aposentadoria e, principalmente, na preparação e
Compromisso assumido pelo presidente em sua posse,
a gestão de pessoas tem prioridade no planejamento
estratégico da Copel. Para o presidente Luiz Fernando
Leone Vianna, é fundamental valorizar aqueles que
constroem a Companhia no dia a dia.

ponto de atuação é no aprimoramento de processos internos para que a empresa gerencie seus recursos

Perfil

de forma mais otimizada e efetiva. Essas ações buscam sempre o alinhamento das pessoas à busca

Sobre a Copel

dos resultados para garantir a continuidade e sustentabilidade da Copel.

Governança

Benefícios

Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais

de cargos e salários, pelo Programa Nossa Energia

A Copel oferece um pacote de benefícios, além do previsto pela legislação e compatível com os das

e no investimento em um aspecto crucial para a

melhores empresas. Os benefícios são concedidos a todos os empregados, independente da carga

evolução da Copel: a gestão de diferentes gerações

horária de trabalho. Em 2015, para demonstrar ao seu quadro funcional o conjunto de remuneração e

de colaboradores. Em consonância com essa diretriz,

benefícios financeiros e não financeiros, a Companhia lançou o Balanço de Benefícios da Copel – BBC,

foi criado o Programa Anima, com a finalidade de

que apresenta os valores anuais recebidos pelos empregados. Mais informações no indicador

implementar ações voltadas à valorização do Capital

no Índice Remissivo.

criação do “Bate-Papo com o Vianna”, um canal para
conversarem frente a frente - presidente e empregados.
O objetivo é uma conversa franca, aberta e com temas
livres trazidos pelos participantes (sugestões, dúvidas
e preocupações).

Mensagem do
Presidente

desenvolvimento da liderança e na comunicação ampla das ações aos empregados. Além disso, outro

Tal valorização passa pela consolidação do plano

Também foi aprimorado o processo de ouvir com a

Temas
Relevantes

Contexto
do Setor

G4-EC1

Humano da Companhia.

Sobre o
Relatório

G4-LA2

Desenvolvimento profissional

Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

A qualificação e retenção dos empregados das posições críticas, caso não-priorizada na gestão, pode

Balanço Social

se tornar um fator de risco para a sustentabilidade no médio prazo. Para mitigá-lo, a Copel investe na

Sumário de
Conteúdo da GRI

capacitação e desenvolvimento dos seus empregados, de modo a contar sempre com os profissionais
qualificados e experientes, permitindo que todos exerçam seu potencial em um ambiente propício à

Parecer da
Auditoria

evolução de sua carreira e habilidades. G4-DMA-EU14
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03 Capital humano
A Copel possui um Programa de Gestão de Desempenho – Nossa Energia, o qual é

realizados in company e voltados ao desenvolvimento e aprimoramento

composto por dois eixos: Competências Organizacionais e Resultados. Esse programa

de competências.

subsidia promoções funcionais, meritocracia, adequação funcional, conferências,
treinamentos, bolsas para pós-graduação e línguas estrangeiras, entre outros.

Iniciado em 2013, o programa evoluiu de acordo com a Gestão de Desempenho na
Copel. A intenção é que, a cada ciclo, ele traga aprendizados e aprimoramentos
para proporcionar maior aderência à cultura e realidade da Companhia. Em 2015,
aproximadamente 99% dos empregados receberam suas análises de desempenho.
G4-LA11

Treinamento e capacitação
G4-LA10, G4-DMA-EU14

A Copel possui uma Universidade Corporativa (UniCopel) e áreas de treinamento
em suas maiores subsidiárias integrais, que são responsáveis pela capacitação de
toda força de trabalho da empresa. Em 2015, foram investidos R$ 8,79 milhões
em treinamento e desenvolvimento de pessoal. Ao todo, foram realizados 2.021
eventos de treinamento, com 24.298 participações, totalizando 328.196 horas de
treinamento, com média de 38h de treinamento por empregado. G4-LA9
Desde sua adesão aos Princípios de Educação Executiva Responsável – PRME, em
2014, a UniCopel tem desenvolvido ações de educação baseadas nos princípios
desta iniciativa. Em 2015, a Copel capacitou 62 membros da alta administração por
meio de um programa de educação, realizado por uma das principais consultorias
em gestão e educação executiva do Brasil.

Também participaram do programa os empregados que compõem o Comitê
Permanente do Planejamento Empresarial Integrado e Gestão do Desempenho
Empresarial e todos os gestores de Recursos Humanos da Companhia, firmando
o compromisso de busca contínua da melhoria da gestão de pessoas na Copel.
Os demais gerentes da Companhia participaram de cursos de curta duração,

A Copel capacita constantemente seu quadro de empregados, priorizando
aqueles cuja atividade requer habilidade específica e especializada. As ações
variam desde treinamentos para formação básica, destinada a determinadas
funções, a cursos de pós-graduação em níveis de especialização e doutorado.
Essas ações são organizadas em programas corporativos (ações de educação
voltadas à toda Companhia), treinamentos para formação (destinados à
capacitação básica para o exercício da função), treinamentos obrigatórios
(cursos destinados a algumas atividades), treinamentos para aperfeiçoamento
profissional de curta duração e propicia oportunidade de participação em
eventos (seminários, palestras, workshops, congressos etc.) nacionais e
internacionais, sobre os temas relativos aos seus negócios, possibilitando
troca de experiências e divulgação de trabalhos e pesquisas.
Os cursos de formação básica são voltados para capacitar o empregado em
uma nova atividade, podendo abranger tanto novos quanto empregados
veteranos, diferenciando conforme a carreira dos empregados. Dentre as
formações, merece destaque o FBED – Programa de Formação de Eletricistas
da Distribuição. Nele, o empregado recém-admitido recebe a capacitação
inicial necessária para o desempenho adequado da função: “atuar como
eletricista nas redes de distribuição da Copel.
Esse curso possui carga horária total de cerca de 200 horas de duração.
Aborda, entre outros temas, assuntos referentes à segurança e saúde no
trabalho, conceitos fundamentais de eletricidade, atividades teóricas e
práticas de construção, manutenção e operação de redes de distribuição,
além dos cursos normativos de NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços
em Eletricidade e NR 35 – Trabalho em Altura.
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03 Capital humano
A Copel possui o Programa “Auxílio-Educação”, que reembolsa ao empregado 70%
das mensalidades de cursos de graduação e pós-graduação, até o valor limite de

Banco de Talentos

R$ 770,00. O programa visa contribuir para o crescimento e desenvolvimento
dos empregados, estimulando o autodesenvolvimento como forma de melhorar

A Copel Distribuição possui um programa chamado de Banco de Talentos.

a performance da Copel. Em 2015, o programa beneficiou 1.009 empregados,

Esse programa contribui para assegurar a disponibilidade de mão de obra

totalizando um reembolso de R$ 3,8 milhões de reais.
A Copel ainda custeia integralmente cursos de pós-graduação, tanto em nível lato

sensu quanto stricto sensu por meio de processo interno. Esse crédito poderá
ser renovado após período de carência, desde que a segunda pós-graduação seja
de interesse da Companhia. Em 2015, 32 empregados estavam cursando pósgraduação custeados pela Companhia.

A Copel possui também um Programa de Língua Estrangeira, voltado aos
empregados que necessitem de outro idioma para realizar suas atividades. Nesse
programa a empresa reembolsa parte do valor do curso em contrapartida do
desempenho e atingimento de meta de aprendizado pelo empregado.

Além disso, a Copel possui Programa Pré-Aposentadoria (PPA) composto por
palestras e atividades, destinados aos empregados aptos à aposentadoria e
seus respectivos cônjuges, visando orientá-los sobre esta nova etapa da vida.
Nos últimos anos foram realizados seminários para esse público, os quais
contemplaram os seguintes temas: comportamento, qualidade de vida, saúde
física e mental, previdência e planejamento financeiro. Os empregados tiveram
também 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.

Em 2015, a Copel, em parceria com a Fundação Copel, iniciou a reformulação do
Programa Pré-Aposentadoria para que em 2016 o programa seja estendido a todos
os empregados, realizando ações desde a integração até a aposentadoria.

especializada, identificando e desenvolvendo empregados com potencial
para ocupação de eventuais vagas em cargos de liderança. Em 2015, o
programa contou com 336 potenciais líderes identificados, que poderão
assumir a função nos diferentes níveis na empresa.

Plano de Desenvolvimento Individual

Identificar quais competências são necessárias por papel, dentro dos seus
processos, e estabelecer as metas individuais de desenvolvimento, com base
nessas competências, foi a forma que a Copel Telecomunicações encontrou
de preparar seus profissionais para os desafios do seu negócio. O Plano de
Desenvolvimento Individual é um instrumento que auxilia os gestores no
desdobramento do planejamento estratégico e respectivos compromissos de
gestão, além de contribuir com o desempenho dos profissionais, dando uma
visão mais ampla para suas necessidades de qualificação.

INOV+GeT

Uma outra forma de assegurar a especialidade dos profissionais é por meio
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da disseminação e troca de experiências, e sobre isso a Copel Geração e

Balanço Social

Transmissão se destaca ao promover o intercâmbio de conhecimento entre

Sumário de
Conteúdo da GRI

suas diversas áreas por meio de encontros técnicos. E, lançado em 2015,
o INOV+GeT buscou disseminar as propostas de novas ideias, visando a

Parecer da
Auditoria

melhoria dos processos na Copel Geração e Transmissão.
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03 Capital humano
Saúde e Segurança

treinamento mínimo obrigatório para trabalhos com eletricidade é realizado com aplicativo próprio, que
contém informações sobre os empregados das empreiteiras e dos contratos.

Por desenvolver atividades associadas a fatores de risco, a
Copel conta com uma Política de Segurança do Trabalho. A
área de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (GSST)
da Companhia é responsável pela identificação desses
riscos e definição de ações preventivas, de modo que as
tarefas sejam executadas de maneira segura.
Conta ainda com manual específico para os profissionais
terceirizados, incluso em todos os contratos de prestação
de serviços e realiza palestras de integração a cada
novo contrato, que complementam esse esforço. Mais
informações no indicador G4-EU18 no Índice Remissivo.
Capacitação

e

habilitação:

são

oferecidos

aos

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, onde um
técnico de segurança do trabalho ou das áreas realiza o acompanhamento das equipes e emite relatório com
pontuação das falhas encontradas. Em 2015, foram realizadas 6.025 inspeções em campo de empregados
próprios e 6.392 de terceirizados, totalizando 12.417.
Na Copel Distribuição, o cumprimento dos requisitos legais por parte dos prestadores de serviços

características dos contratos, não há uma forma específica para determinar o percentual de contratados

Perfil

treinados, porém, a empresa adota como regra a realização dos treinamentos de integração de

Sobre a Copel

segurança para todos os seus contratados.

Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Semana Nacional de Segurança com a Energia Elétrica

de Campo e a Formação para Uso da Análise Preliminar

cooperativas, escolas, entre outros) em todo o Paraná, disseminando orientações à população sobre o uso

de Risco. Tais cursos objetivam uma prevenção ativa para

seguro da eletricidade. Sob a coordenação da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica

que se identifique e bloqueie os agentes de doenças e

(Abradee), a campanha promove palestras, distribuição de material informativo e orientações para prevenir

acidentes de trabalho.

os acidentes com choque elétrico no Brasil, atuando em seis frentes principais: construção civil, área rural,

meio da Fundação Copel, convênio para a realização de

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento

poda de árvores, furto de energia, instalação de antenas e cuidado com as pipas.

Capital Natural

Desempenho dos segmentos de negócios em Saúde e Segurança

Capital de
Infraestrutura

G4-LA6

exames de diagnóstico de doenças que possam afetar
sua capacidade e produtividade no trabalho.

Saúde e Segurança

Categoria

2014
DIS

Capital Financeiro

2015

GeT

CTE

DIS

GeT

CTE

HOL

REN

Balanço Social

PAR

Empregados

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Terceiros

5

1

ND

4

2

0

0

0

0

Treinamentos e integração: todas as atividades em

Óbitos

campo são realizadas por terceiros que tenham

Taxa de absenteísmo

Empregados

2,74

1,44

1,41

2,48

1,36

1,65

ND

ND

ND

participado da Integração em Saúde, Segurança do

Taxa de frequência de Acidentes
Típicos com Afastamentos

Empregados

7,35

2,95

2,35

5,92

4,01

0

0

13,09

0

Terceiros

3,74

11,31

ND

5,59

15,41

2,26

0

0

0

Empregados

587

32

927,05

185

2.468

0

0

13,09

0

3.603

4.560

ND

3.181

3.338

101,06

0

0

0

Trabalho e da exposição sobre a Análise de Riscos
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é acompanhado por meio do PPV. Devido à alta rotatividade dos empregados contratados e às

Durante uma semana, voluntários da Copel realizam uma série de visitas (a residências, canteiros de obras,

saúde ocupacional e oferece aos seus empregados, por
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empregados programas como a Formação de Inspetores

Promoção da saúde: a Copel dispõe de um serviço de

Sobre o
Relatório

Taxa de gravidade

realizada para a atividade em questão. O controle do
ND = Não Disponível

Terceiros
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03 Capital Intelectual
Capital Intelectual
G4-DMA-EU8

A Copel é reconhecida como uma das empresas que mais investem em novas tecnologias
no setor elétrico. Em 2015, a companhia criou uma área dedicada exclusivamente ao

Em 2015, a Copel Telecom patrocinou o Startup Weekend, um dos

tema. A Coordenação de Inovação vai administrar recursos do programa de Pesquisa

principais eventos de tecnologia e empreendedorismo do mundo.

e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), regulamentado

Conhecido mundialmente como as 54 horas mais malucas para qualquer

pela Agência, e que hoje somam mais de R$ 120 milhões da própria Companhia em

empreendedor, o Startup Weekend reúne profissionais de diversas áreas

projetos. Diretamente subordinada à presidência da Companhia, a nova área terá a

em uma sexta-feira à noite, com ideias, e encerra o fim de semana, no

missão de promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação em todas as áreas

domingo, com negócios. O encontro já aconteceu em mais de 600 cidades

da empresa, gerando novos produtos, serviços e processos, ou renovando-os.

ao redor do mundo, em mais de 100 países, e é executado localmente por
empreendedores voluntários.

No rol de atribuições da nova Coordenação de Inovações encontram-se a formulação

pesquisa, desenvolvimento e inovação; a gestão de carteira de projetos inovadores;

Pesquisa e Desenvolvimento

o estabelecimento de novas parcerias tecnológicas; a gestão de recursos humanos

G4-DMA-EU8

A partir de 2016 a Companhia acrescentará R$ 19 milhões anuais à carteira para
alavancar novos investimentos e parcerias na execução dos projetos.

Temas
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Governança

de políticas e estratégias de novos empreendimentos tecnológicos; a governança de

multidisciplinares; a inovação aberta e a geração de novos negócios inovadores.

Sobre o
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Por meio do seu programa de P&D, a Copel promove o engajamento da
comunidade científica e a interação com instituições de pesquisas. Em 2015,
a Copel investiu R$ 28,6 milhões, aproximadamente 12 milhões a mais que
em 2014.

Para alavancar a elaboração e desenvolvimento
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Capital
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de projetos de pesquisa, desenvolvimento e

Os projetos de P&D desenvolvidos pela Companhia dão oportunidades

inovação - P&D+i a Copel autorizou os empregados

aos pesquisadores de melhorar sua formação profissional e acadêmica e,

envolvidos nesses projetos a realizar horas extras

às instituições, a evolução tecnológica em instalações laboratoriais. Os

Capital de
Infraestrutura

até o limite de 20h mensais, respeitado o limite total

resultados visam à evolução das pesquisas e do conhecimento científico

Capital Financeiro

de horas previstas no projeto e em conformidade

em temas importantes do setor elétrico, o que acaba por refletir em

Balanço Social

com as normas definidas pela Agência Nacional de

desenvolvimento social, benefícios e melhoria da qualidade de vida para a

Energia Elétrica – ANEEL.

sociedade como um todo.

Sumário de
Conteúdo da GRI

Capital Natural
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Auditoria
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03 Capital Intelectual
Recursos aplicados em P&D

Website e presença nas redes sociais

Recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico - P&D

Por temas de pesquisa

DIS

Diversificamos
GeT

EE - Eficiência Energética

35.064,00

FA - Fontes alternativas de geração de energia elétrica

450.131,02

1.409.433,20

MA - Meio ambiente

709.133,79

1.796.429,74

OP - Operação de Sistemas de Energia Elétrica

1.608.373,99

4.340.972,50

MF - Medição, faturamento e combate às perdas comerciais

1.696.205,97

PL - Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica

638.610,20

QC - Qualidade e Confiabilidade dos Serviços de Energia Elétrica
SC - Supervisão, Controle e Proteção de Sistemas de Energia Elétrica

ampliamos

a

nossa presença e hoje estamos nas redes sociais:
YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIN e Instagram.
Falamos, ouvimos e, sobretudo, abrimos espaço
para a conversa com os nossos clientes. Mais do
que clientes, cidadãos conscientes e informados

333.970,59

acerca dos nossos produtos e como fazer melhor

2.281.212,63

SE - Segurança

1.920.721,90

2.587.047,83

OU - Outro

1.239.109,14

975.152,89

Projeto de Gestão 2014/2015

714.896,28
13.550.557,58

canais,

1.299.700,86

4.573.375,29

Total

nossos

15.058.984,24

Marca

uso. Das séries de vídeos inspiracionais “Atreva-se
a Mudar seu Mundo” que contam um pouco da vida

em horário comercial, nas redes Twitter e Facebook,

Gestão da
Sustentabilidade

e nas redes sociais. Uma empresa que evolui, que entende, atende e que se faz presente
também na Internet. Não somos apenas provedora de dois serviços essenciais como a

serviços que oferecemos e a nossa atuação nos

energia e as conexões de internet, fazemos da nossa estratégia nas redes sociais um

dez estados onde estamos presentes. Informação

elo para levarmos conteúdo educativo para crianças, informações sobre uso eficiente

e serviços também estão disponíveis no nosso

de energia e dicas de consumo e segurança sobre o nosso produto.

site, que em 2015 registrou 33.772.650 acessos à
página inicial.

(10%). No ranking do Sul, a Copel é a quarta maior empresa e a primeira do setor energético. No geral,
o Paraná tem 182 empresas entre as 500 maiores empresas da região sul do país.

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural
Capital de
Infraestrutura

A maior empresa do Paraná

balanços financeiros sobre o patrimônio Líquido (50%), a receita líquida (40%) e o lucro ou prejuízo

Perfil

voluntários passando pelos atendimentos diários,

atentas ao que acontece com a nossa marca, os

PwC e a revista Amanhã, chamado Valor Ponderado de Grandeza (VPG), que pondera informações de

Contexto
do Setor

Governança

A Copel está no dia a dia de 10 milhões de paranaenses. Em casa, no trabalho, na escola

PricewaterhouseCoopers (PwC). O ranking é elaborado a partir de um indicador exclusivo criado pela

Mensagem do
Presidente

dos nossos empregados engajados em trabalhos

de contato. Mantemos duas equipes dedicadas e

Grandes & Líderes”, realizado pela revista de economia e negócios Amanhã, em parceria com a consultoria

Temas
Relevantes

Sobre a Copel

com 95% de atendimento em menos de 20 minutos

A Copel lidera o ranking de maiores empresas do Paraná, segundo o Prêmio “500 Maiores do Sul -

Sobre o
Relatório

A saúde da marca nas redes sociais acompanhadas

Capital Financeiro

via monitoramento da ferramenta SCUP nos dá

Balanço Social

a dimensão do alcance da presença da Copel:

Sumário de
Conteúdo da GRI

são cerca de 3.000 menções mensais das quais
13,05% são negativas, 12,51% positivas e 74,43%
neutras. Na análise geral, a marca conta com 87%
de positividade.

Parecer da
Auditoria
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Capital Social e de Relacionamento

Nossos Fornecedores
G4-12

O sucesso contínuo do modelo de negócio da Copel depende de diversos públicos
• Geradores e comercializadores
de energia

com quem a Companhia interage - acionistas, clientes e consumidores,
fornecedores, governo e comunidades. O nosso diferencial competitivo vem da
qualidade do relacionamento e da reputação construída junto a esses públicos.
Perfil dos clientes da Copel Distribuição

As empresas que elaboram
projetos, realizam consultoria e
executam as obras das usinas e
das linhas de transmissão

• Fornecedores de materiais e
equipamentos

Temas
Relevantes

• Prestadores de serviços

G4-EU3

Mensagem do
Presidente

Poder Público
1%

Contexto
do Setor

Iluminação Pública

Perfil

Serviço Público

Sobre a Copel

Próprio

Governança

0%
80%

9%

8%

2%

Geração

1%

Transmissão

Consumidor

Distribuição

livre ou especial

Fornecimento de energia para clientes

4%
9%

2%

Capital
Humano

Fornecedores de
equipamentos e
materiais da rede
de fibra óptica

Melhor Distribuidora da América
Latina e Caribe (categoria Prata) Prêmio CIER de Melhor Distribuidora

27%

Capital
Intelectual

Telecom

Capital Social e
de Relacionamento

Melhor Distribuidora do País
segundo seus clientes - Prêmio
Abradee de Avaliação do Cliente

Capital Natural
Capital de
Infraestrutura

Representatividade de gastos com fornecedores da Copel
G4-EC9

29%

23%

Índices de satisfação de clientes obtidos
por pesquisa ISQP Abradee G4-PR5
• Residencial Grupo B: 88,60%
• Não Residencial Grupo B: 86,50%
• Grandes Clientes (Grupo A): 78,60%

Capital Financeiro

Balanço Social
Operação

Distribuição

Residencial

Poder Público

Industrial

Iluminação Pública

Comercial

Serviço Público

Telecomunicações

Rural

Próprio

Total

Copel é benchmark no ISQP em 2015

Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais

+ de 4,4 milhões de clientes

3% 3%

Sobre o
Relatório

Geração e Transmissão
Holding

Gasto com Fornecedores

Gasto com Fornecedores Locais

%

1.486.519.377,86

820.129.012,96

55%

4.020.519.256,40

3.104.319.514,03

77%

41.345.832,15

33.907.389,15

82%

158.098.571,23

84.128.056,18

53%

5.706.483.037,64

4.042.483.972,32

71%

Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
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Relacionamento com Clientes e Consumidores

Com foco nos altos índices de satisfação, entre as

G4-PR5

principais ações da Copel estão a manutenção da

O relacionamento da Copel com seus clientes em todos os segmentos de operação é pautado pela busca
da excelência nos serviços.

rede de energia elétrica para garantir a qualidade
e continuidade no fornecimento, investimentos em
desenvolvimento de novos canais de atendimento,

A Companhia acompanha a Pesquisa de Satisfação Aneel e também realiza uma pesquisa própria,

além da melhora dos canais existentes, tanto por

contratada por meio da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). Essas

meio

de

treinamento

de

atendentes

quanto

na

pesquisas permitem o estudo comparativo com outras distribuidoras e são realizadas com três grupos

evolução tecnológica necessária a cada um dos canais

de clientes: Grupo B de clientes residenciais urbanos, Grupo B de clientes industriais e comerciais (comércio

de atendimento.

e serviço) e Grupo A.

Durante o ano de 2015 foram implantadas novas

As pesquisas realizadas pela Abradee geram o ISQP - Índice de Satisfação com a Qualidade Percebida.
Os resultados cobrem cinco aspectos: Fornecimento de Energia, Informação e Comunicação, Conta de
Luz, Atendimento ao Cliente e Imagem da Empresa.
Em razão de não estarem incorporados em nenhum dos escopos das pesquisas citadas anteriormente,
a Copel realiza uma pesquisa de satisfação com seus clientes da classe rural.

soluções de atendimento:

2013

ISQP – Índice

de Satisfação de
Qualidade percebida

Medido pela Abradee, avalia
as distribuidoras de energia elétrica
na percepção de seus consumidores
em cinco aspectos: Fornecimento de
Energia, Informação e Comunicação,
Conta de Luz, Atendimento ao Cliente
e Imagem da Empresa

Baixa tensão residenciais
Baixa tensão não-residenciais
Alta tensão
Baixa tensão residenciais

ISC – Índice de

Satisfação do Consumidor

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

Baixa tensão não-residenciais
Alta tensão

IASC – Índice Aneel

de Satisfação do Consumidor

Medido a partir de pesquisa da Aneel, realizada desde 2000, junto ao consumidor
residencial para avaliar o grau de satisfação dos consumidores residenciais com os
serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica

Pesquisa de Satisfação do Cliente Rural
*Não teve a coleta de importância, assim não foi calculado o ISC para o grupo Alta Tensão.

2014
89,4

88,6
87,6
64,1
66,5
66,7

89,3
85,6

comerciais locais.

86,3
63,5
69,0
58,6

para imobiliárias.

88,6
86,5
78,6
60,6
63,1
*

• Copel Mobile: inclusão de novas funcionalidades
no canal de atendimento para smartphones e tablets.
• Segunda via em agências: implantação de uma
senha de atendimento exclusiva para atendimento
de solicitações de segunda via de conta com o
objetivo de reduzir o tempo de atendimento nas

61,97

Não realizada

75,24

Não realizada

60,26

77,89

Perfil
Sobre a Copel

Gestão da
Sustentabilidade

• Portal Imobiliário: canal de atendimento exclusivo

2015

Contexto
do Setor

de pequeno porte em parceria com estabelecimentos

pessoas em todo Estado do Paraná.
AVALIAÇÃO DA COPEL DISTRIBUIÇÃO

Mensagem do
Presidente

Governança

o processo comercial, que envolve mais de 3.400

ÍNDICES DE SATISFAÇÃO

Temas
Relevantes

• Copel com Você: atendimento presencial em cidades

• Criação da ISO Comercial: certificação ISO para

G4-PR5

Sobre o
Relatório

agências e postos de atendimento.
• Treinamento: foco em serviços com grande número
de não-conformidades com o objetivo de sanar os
problemas relatados.

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Balanço Social
Sumário de
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Reclamações

O fator principal de diferenciação da Copel Telecomunicações da concorrência

O negócio de distribuição acompanha dois indicadores para a análise: o de

é ser a única no mercado a realizar oferta de seus serviços com tecnologia 100%

Frequência Equivalente de Reclamações (FER), que mapeia a quantidade de

fibra óptica, a melhor tecnologia disponível para transmissão de imagens, dados

reclamações procedentes a cada mil Unidades Consumidoras, e o de Duração

e voz, com a menor atenuação de sinal e interferência, garantindo um serviço

Equivalente de Reclamações (DER), que estabelece o prazo médio de resposta

com maior disponibilidade, qualidade e velocidade de transmissão.

das reclamações procedentes em horas corridas. G4-SO11

O grau de satisfação do cliente com atendimento recebido no call center foi
96,2% em 2014 e 90,19% em 2015.

Reclamações recebidas

FER

G4-PR5

DER

2013

14.163

10,33

273,02

2014

11.077

7,64

120,82

2015

17.592*

7,21

126,89

* Em 2015, foram solucionadas todas as 17.592 queixas e reclamações, além de outras 243 queixas registradas em 2014.

Acesso à Energia
G4-EC8, G4-EU23

de atendimento e a padronização dos procedimentos relacionados à recepção e
tratamento das reclamações, certificados pela ISO 9000.
Uma outra ação 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.
Ressarcimento ao consumidor

Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil

A tarifa de energia representa um impacto direto na economia dos

Sobre a Copel

consumidores, independentemente da classe tarifária. Tarifas diferenciadas

Governança

para algumas classes de consumidores resultam em impactos financeiros

Gestão da
Sustentabilidade

positivos diretos e indiretos.
Nesse segmento do negócio, também são monitoradas a qualidade dos canais

Sobre o
Relatório

A Copel, alinhada às políticas públicas, desempenhando seu papel social
em parceria com os Governos Federal, Estadual e Municipal e com órgãos
correlatos, promove diversos programas integrados para tornar a energia
acessível a todos.
A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) oferece descontos sobre o
consumo de energia elétrica, até o limite de 220 kWh, às famílias inscritas

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, desde que

Capital de
Infraestrutura

obedecidos os demais critérios dispostos na Resolução Aneel 414/2010,

Capital Financeiro

resultando em economia para o consumidor.

Balanço Social

equipamentos, bens, produtos, animais e pessoas, a Copel assegura ao consumidor

Por uma determinação da Aneel, ao final de 2015, a Copel, assim

Sumário de
Conteúdo da GRI

o direito ao ressarcimento. Com procedimentos e prazos pré-definidos, o consumidor

como as demais concessionárias de energia de todo o país, realizou o

registra sua solicitação e é ressarcido de seus bens quando confirmada falha no sistema

recadastramento dos consumidores beneficiários da TSEE. Existiam 406

de fornecimento de energia. Essa é uma forma de garantir ao cliente a qualidade da

mil unidades consumidoras vinculadas à TSEE e, após a validação, restaram

energia prestada, a segurança e a confiança do serviço oferecido pela empresa.

242 mil unidades consumidoras com benefício regular.

Em casos de perturbações ocorridas no sistema elétrico, que ocasionem danos em

Parecer da
Auditoria
Anexo

36

03 Capital
Desempenho
Socialeme de
Capitais
Relacionamento
O Programa Luz Fraterna, do Governo do Estado do Paraná, realiza o pagamento

150 mil lâmpadas incandescentes por outras mais eficientes (fluorescentes

das faturas dos consumidores inscritos na Tarifa Social de Energia Elétrica, desde

compactas e LED), trocados 12 mil refrigeradores por outros novos e com selo

que o consumo não ultrapasse 120 kWh - uma ação que representa um impacto

Procel de economia de energia e 10 mil chuveiros elétricos convencionais

financeiro positivo entre os consumidores de baixa renda, que ficam isentos de

por chuveiros com sistema recuperador de calor. Essas ações visam engajar

despesas com energia elétrica. Em 2015, o total de recursos do Governo do Estado

a comunidade da área de concessão em ações de conservação de recursos

com o pagamento do programa foi da ordem de R$ 36,6 milhões, com uma média

naturais, especialmente a energia.

Temas
Relevantes

de 136 mil famílias atendidas mensalmente.
A Copel Distribuição também realiza anualmente chamadas públicas para
O Programa Tarifa de Irrigação Noturna e o Programa Tarifa Rural Noturna
incentivam o aumento da produtividade agrícola mediante desconto de 60% a
70% na tarifa de energia elétrica utilizada para a produção, no período entre 21h30
e 6h. Valores mais baixos da conta de energia refletem diretamente a redução dos
custos de produção e possibilitam aumento da renda do produtor rural. Em 2015,
foram beneficiados cerca de 4.100 agricultores na Tarifa de Irrigação Noturna e
9.794 consumidores rurais no Programa Tarifa Rural Noturna.
Uso eficiente de energia
G4-DMA-EU7

Sobre o
Relatório

projetos de eficiência energética, nas quais os consumidores da Companhia

Mensagem do
Presidente

podem apresentar propostas de projetos de eficiência energética para serem

Contexto
do Setor

custeadas com recursos do PEE. Podem participar da chamada consumidores

Perfil

industriais, residenciais (condomínios), comércio e serviços, poderes

Sobre a Copel

públicos, rurais, serviços públicos e iluminação pública. Em 2015, foram

Governança

disponibilizados R$ 12 milhões, sendo que foram aprovadas 11 propostas,

Gestão da
Sustentabilidade

totalizando R$ 11,97 milhões.

Desempenho
em Capitais

Também em 2015, foi realizada a primeira edição do projeto “Copel Lar
Eficiente” para o atendimento a consumidores residenciais da Distribuidora.

O Programa de Eficiência Energética (PEE) promove a eficiência no uso final da

Nesse projeto, executado em parceira com as Lojas Colombo, vencedora do

energia elétrica, por meio da aplicação de recursos financeiros determinados pela

processo licitatório, foi concedido um bônus de 45% para a substituição de

Lei nº 9.991/2000 e Resolução Normativa Aneel n° 556/2013. Por meio do PEE, a

um eletrodoméstico antigo (geladeira ou freezer), por outro mais eficiente.

Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

Copel Distribuição realiza o projeto “A Copel na Comunidade”, que tem por objetivo
o desenvolvimento de ações para consumidores de baixa renda, beneficiados pela

Também foram disponibilizados 18.000 kits de lâmpadas eficientes, ao custo

Capital de
Infraestrutura

Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). Nesse projeto são realizadas palestras sobre o

de R$ 1,00 cada. Cada kit é composto de cinco lâmpadas (quatro fluorescentes

Capital Financeiro

consumo seguro e eficiente da energia elétrica, diagnósticos energéticos e substituição

compactas e uma lâmpada LED), para substituir a mesma quantidade de

de lâmpadas incandescentes por outras mais eficientes para todos os beneficiados.

lâmpadas incandescentes.

Sumário de
Conteúdo da GRI

Com base no resultado dos diagnósticos energéticos, é feita a seleção dos
consumidores para substituição de refrigeradores e chuveiros por equipamentos

Eficiência Energética

mais eficientes. Ao final da edição mais recente do projeto (Copel na Comunidade

Energia Economizada (MWh/ano)

4), foram realizadas 500 palestras, 50 mil diagnósticos energéticos, substituídas

Redução de Demanda na Ponta (kW)

Balanço Social

2015

2014

Parecer da
Auditoria

2013

34.464,92

10.476,88

30.618,57

15.714,41

3.112,76

14.064,10
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Gestão de Fornecedores
Do ponto de vista da sustentabilidade empresarial, as boas práticas entre as

obras e serviços. O descumprimento gera a suspensão do contrato e o

empresas dependem da adoção de critérios sociais e ambientais nas compras, bem

impedimento, por até dois anos, de participar de novas licitações da

como de trabalho efetivo para o desenvolvimento dos fornecedores, especialmente

Companhia.

pequenos e médios.

Fornecedores críticos

A Copel mantém desde 2005 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.
Esse alinhamento é observado desde a seleção dos fornecedores, acompanhamento
e renovação dos contratos, e exige que todos os integrantes da cadeia observem o
respeito aos direitos humanos, ao meio ambiente e às relações justas de trabalho,
e promovam a ética e a transparência empresarial.
Qualificação e seleção
G4-EN32, G4-LA14, G4-HR1, G4-HR10

Como uma sociedade de economia mista, a Copel está sujeita à Lei 8666/93 e à
Lei Estadual nº 15.608/2007 do Paraná, que restringem as ações de seleção. No

A Copel considera fornecedores críticos aqueles cujos fornecimentos
representam risco significativo para o negócio da empresa, considerando

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente

aspectos legais, financeiros, ambientais, de saúde e segurança no trabalho,

Contexto
do Setor

segurança da população, de imagem da empresa, da percepção do cliente

Perfil

e sociedade, e dos processos envolvidos.

Sobre a Copel
Governança

A metodologia aplicada pela Copel para identificação desses serviços foca
na avaliação referente às três dimensões da sustentabilidade econômica,
ambiental e social. Cada uma das dimensões, bem como a abrangência,
recebe pontuação referente à possibilidade e gravidade de ocorrência.
Em 2015, foram capacitados gestores de contratos e fiscais no tema Gestão
para a Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos, instrumentalizando-os

Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual

para o processo de avaliação e monitoramento de fornecedores.

Capital Social e
de Relacionamento

A meta de efetuar o mapeamento de Fornecedores Críticos para a Geração

Capital Natural

critérios são definidos nos editais de licitação, cláusulas contratuais, manuais de

e Telecomunicações, em 2015, não pôde ser totalmente atingida porque

cadastramento de Fornecedores e normas e manuais técnicos permanentemente

Capital de
Infraestrutura

foi identificada a necessidade de rever a metodologia e efetuar ajustes

disponíveis aos interessados online.

Capital Financeiro

relevantes para esses negócios. A partir da metodologia revisada em 2016,

entanto, a companhia usa como critérios principais na seleção de fornecedores, o
atendimento à legislação trabalhista, de direitos humanos, fiscal e ambiental. Os

Contratação e monitoramento
G4-EN33, G4-LA15, G4-HR11, G4-SO9, G4-SO10

As questões socioambientais, de direitos humanos e trabalhistas são abordadas
pela Copel durante o processo de integração, realizado com cada novo fornecedor,
e contempladas por meio de cláusulas específicas, nos contratos de aquisição de

está prevista a meta de identificar os grupos de fornecimentos críticos
para os negócios de Geração, Telecomunicações e Holding. Em função
da mudança na metodologia, os grupos de fornecimentos da Distribuição
também deverão ser reavaliados.

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
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Capacitação e engajamento

Relacionamento com Comunidades

Em 2015, foram realizados cinco encontros dedicados aos fornecedores da

A existência de uma sólida infraestrutura básica de serviços, como energia

Copel, para tratar de sustentabilidade na cadeia de suprimentos. Os temas

e telecomunicações, alavanca o desenvolvimento socioeconômico das

foram eleitos através de uma pesquisa formal aos fornecedores, resultando

regiões. Essa infraestrutura favorece o surgimento ou ampliação de polos

nos seguintes eventos:

industriais e de negócios e, consequentemente, amplia ofertas de trabalho e
a arrecadação de impostos, se convertendo em benefícios e serviços para a

•

Gestão para a sustentabilidade – Indicadores, avaliação e

monitoramento de aspectos da sustentabilidade empresarial (ISE,

população, contribuindo para melhoria da satisfação e fortalecendo a relação

Gestão de impactos

Perfil
Sobre a Copel

As avaliações de impacto sobre as comunidades são realizadas nos estudos

Governança

elaborados durante o licenciamento ambiental de cada empreendimento.

Gestão da
Sustentabilidade

Plataformas de Sustentabilidade e incorporação de aspectos de

Nesses estudos os impactos são mensurados de acordo com as

sustentabilidade às estratégias de negócios – durante o VI SEMINÁRIO

características do lugar e do empreendimento. Através da implantação dos

COPEL DE SUSTENTABILIDADE: A Empresa e seu papel para um mundo

programas ambientais são mitigados impactos negativos e potencializado

sustentável – em Curitiba;

os positivos, construídos juntamente com as comunidades impactadas, o
poder público municipal e as lideranças locais.

•

Processos de Avaliação, seleção e identificação de riscos em

fornecedores com base em critérios socioambientais – em Curitiba.

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor

• Diálogo Apreciativo “Estruturação de Rede de Valor Solidária COPEL” e

•

Temas
Relevantes

de confiança.

ETHOS, GRI) – em Cascavel e Curitiba;

“Mudanças climáticas e contabilização de GEE” – em Curitiba;

Sobre o
Relatório

A UHE Colíder, que está sendo instalada no estado do Mato Grosso,

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento

conta com um site para que a comunidade tenha acesso a todos os

Capital Natural

Além dos eventos dedicados, os fornecedores foram convidados a

relatórios produzidos pelos programas, com informações relacionadas ao

Capital de
Infraestrutura

participar do Seminário Copel de Sustentabilidade, promovido anualmente

empreendimento, além de disponibilizar canal de comunicação aberto à

Capital Financeiro

pela Companhia, onde é realizada a premiação de fornecedores que se

comunidade. G4-SO2

Balanço Social

Os casos de deslocamento são avaliados por meio do Cadastro

Sumário de
Conteúdo da GRI

•

destacam em práticas trabalhistas, ambientais e de direitos humanos
através do premio Troféu Susie Pontarolli.

Socioeconômico. Quando identificada alguma situação de vulnerabilidade
Conheça mais sobre o Seminário de Sustentabilidade no site da Companhia.

social, a Copel providencia o processo de realocação da família e
compensação social pelos danos da instalação de empreendimentos.

Parecer da
Auditoria
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A Compensação Social consiste em viabilizar que a família atingida seja realocada
para uma área melhor ou similar a que tinha e recupere sua condição econômica
de antes do empreendimento. Além disso, as propriedades desapropriadas são
indenizadas.

G4-DMA-EU20

LT 500 kV Araraquara - Taubaté
A Copel trabalha atualmente na instalação de uma linha de transmissão com
356 km, impactando um total de 28 municípios, no Estado de São Paulo. Como
medidas de mitigação de impactos sociais e econômicos realiza, entre outros,

Impactos gerados por empreendimentos novos em 2015

um Programa de Compensação Social que oferece apoio à relocação e medidas

G4-EU22

compensatórias relativas à perda de atividades econômicas para a população

UHE Colíder
/LT Exclusiva
Subestação
Assis

compensação de 75 pessoas, R$ 3.813.172,50
deslocamento físico de 9 pessoas
R$ 7,6 milhões de impostos gerados para os municípios impactados

não proprietária impactada pela faixa de servidão da LT. Adicionalmente são
realizadas visitas periódicas nas comunidades afetadas e estabelecido um canal
de comunicação transparente com a empresa. Estão em execução mais quatro
programas voltados para as comunidades locais.

Redes de Distribuição
UHE Governador Ney Braga
Os impactos socioambientais mais significativos das redes de distribuição
Em 2015, a Copel iniciou um acompanhamento para a organização de associações
nos Reassentamentos Segredo I, II, III e IV. Esse trabalho atende parte das
condicionantes da renovação de licenciamento ambiental da UHE GNB. Os
assentados serão acompanhados nesse processo por analistas socioambientais
de diferentes áreas.
As Usinas Hidrelétricas Governador Ney Braga e Governador Bento Munhoz da

(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
esses impactos a Copel adota tecnologias substitutivas às redes nuas, como
a rede compacta protegida, a rede secundaria isolada, a rede isolada, a

o Museu Regional do Iguaçu e o Centro de Visitantes do Jardim Botânico de Faxinal,
que estão instalados nas Vilas Residenciais das Usinas.

Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil
Sobre a Copel
Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano

rede subterrânea e o Programa Florestas Urbanas.

Capital
Intelectual

Geração Eólica

Capital Social e
de Relacionamento

Para a construção de empreendimentos de geração eólica os impactos

Capital Natural

negativos diretos e indiretos significativos sobre a biodiversidade são a

Capital de
Infraestrutura

Rocha Netto contam com estruturas de visitação e divulgação de boas práticas
socioambientais. Todos os anos recebem milhares de visitantes, como por exemplo,

Sobre o
Relatório

redução de espécies da flora e riscos de acidentes com avifauna, os quais
são mitigados através da implantação de programas ambientais.

Linhas de Transmissão

Capital Financeiro

Balanço Social

Investimentos no desenvolvimento local

Sumário de
Conteúdo da GRI

municípios onde a Copel opera. As propriedades e moradores são afetados com

No ano de 2015, a Copel realizou investimentos em infraestrutura e serviços que

perdas territoriais e produtivas, estabelecidas pela faixa de servidão, bem como

geraram benefícios nas comunidades onde atua. Esses investimentos totalizaram

Parecer da
Auditoria

com a alteração de aspectos da paisagem natural local. A mitigação dos impactos

R$ 5,9 milhões e estão detalhados no indicador G4-EC7 no Índice Remissivo.

A instalação de linhas de transmissão impacta as comunidades locais dos

se dá por meio de remuneração compensatória aos proprietários por suas perdas.
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Comunidades indígenas
G4-HR8

As ações de educação para sustentabilidade podem ser encontradas

Para chegar às comunidades indígenas, localizadas em unidades de conservação

na seção de sustentabilidade do site da Copel, que também disponibiliza

ambiental ou outras áreas onde não é viável implantar a rede de distribuição de

materiais educativos e informativos, tais como cartilhas, jogos educativos

energia, a Copel desenvolveu projetos que abrangem novas ligações de energia,

e publicações diversas que abordam temas relacionados ao uso eficiente

promoção do uso eficiente da eletricidade, instalação de painéis fotovoltaicos

e seguro de energia elétrica, as questões de cidadania, direitos humanos

em aldeias localizadas no litoral do Estado e novas ligações de energia em

e proteção ao meio ambiente.

Em 2015, 669 unidades consumidoras de indígenas estiveram inscritas na Tarifa

Outras dúvidas podem ser esclarecidas no Fale Conosco – Sustentabilidade,
um canal direto da Copel com toda a sociedade paranaense.

Educação para a Sustentabilidade

Contexto
do Setor
Perfil

Social de Energia Elétrica - Baixa Renda e não houve casos de violação de direitos
de povos indígenas.

Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente

comunidades do interior. Nos últimos anos, a empresa destinou mais de R$ 6
milhões de reais para projetos desenvolvidos em 28 terras indígenas do Paraná.

Sobre o
Relatório

Investimentos Sociais através de Incentivos Fiscais
G4-EC1, G4-EC7

Sobre a Copel
Governança

A Copel apoia e participa de diversas iniciativas de órgãos do governo e

O Projeto Iluminando Gerações tem como objetivo a realização de palestras

outras instituições, visando a promoção do desenvolvimento sustentável nas

para alunos do 4º ano do ensino fundamental de escolas públicas, com caráter

regiões onde opera. A seleção das iniciativas são aderentes ao referencial

informativo e preventivo quanto ao uso consciente e seguro de energia elétrica,

estratégico da Companhia, ao compromisso assumido com o Pacto Global

utilização dos recursos naturais (energia e água) e destinação correta dos resíduos.

e à política de governo do Estado do Paraná.

Para reforçar as informações das palestras, foi entregue aos alunos, professores e

Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual

funcionários das escolas, um Kit contendo: 02 cartilhas, uma sobre cuidados com

O investimento da Copel, em 2015, proveniente de renúncia fiscal, somou

a energia elétrica e uso dos recursos naturais e outra “Desafio elétrico”

R$ 16,1 milhões. As ações contemplam as áreas de educação, cultura, esporte

Capital Social e
de Relacionamento

e saúde.

Capital Natural

Em 2015, o Programa Iluminando Gerações levou orientações sobre uso eficiente
e seguro de energia e sustentabilidade para mais de 50 mil alunos do Paraná.
Seminário Copel de Sustentabilidade
Em 2015, a Copel promoveu a sexta edição do Seminário Copel de Sustentabilidade.

Área de Investimento

Valor

% de Investimento por área em 2015

Capital Financeiro
Cultura

- Lei Rouanet - R$ 7,6 milhões

Educação e Ações sociais

- FIA - R$ 1,8 milhão
- Lei do Idoso - R$ 1,8 milhão

47%

público. Sediado no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, o evento teve como tema “A
Empresa e seu Papel para um Mundo Sustentável”, com foco em mudanças climáticas,
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ética.

Esporte

Saúde

- Lei do Incentivo ao Esporte
- R$ 1,8 milhão
- PRONON - R$ 1,7 milhão
- PRONAS/PCD - R$ 1,4 milhão

Balanço Social

23%

Sumário de
Conteúdo da GRI

11%

Parecer da
Auditoria

Por meio de palestras, workshops e uma feira, a empresa deu visibilidade às boas
práticas de sustentabilidade nas empresas, indústrias, universidades e órgãos do poder

Capital de
Infraestrutura

19%
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O Museu Regional do Iguaçu, localizado às margens do maior rio do

Outras iniciativas sociais

Paraná, na região centro-sul do Estado, completa 15 anos de um cuidadoso
Desde 1º de julho de 2015, clientes que optarem pela fatura por e-mail participam

trabalho de guarda e conservação de elementos que ajudam a contar a

do Projeto Fatura Solidária. A cada adesão pela fatura por e-mail a Copel doa R$

história da região. Mantido pela Copel, o Museu está localizado junto à

1,00 para as APAEs do Estado do Paraná.

Usina Hidrelétrica Governador Ney Braga, e tem como missão:

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

A Copel através da Cobrança de Valores de Terceiros - CVT, arrecada contribuições

• Educar para a sustentabilidade, por meio da guarda e valorização da

via fatura de energia, para entidades filantrópicas contratantes. Os valores a

memória cultural e ambiental do Paraná;

Mensagem do
Presidente

doações são de no mínimo R$ 1,00 e no máximo R$ 150,00. Em 2015, foram 186.000

• Sensibilizar para a preservação da biodiversidade e de todas as formas

Contexto
do Setor

doadores, com uma arrecadação média mensal de R$ 1,5 milhão, distribuídos

de vida;

Perfil

serem incluídos devem ter autorização por escrito do cliente. Os limites para

Sobre a Copel

entre 108 instituições filantrópicas.
• Informar e educar sobre o repovoamento da ictiofauna do Iguaçu e cuidados

Governança

O Projeto Mais que Energia, criado em 2014, tem como objetivo de implantação,

com o meio ambiente, geração de energia elétrica com responsabilidade

expansão e consolidação de projetos e programas de investimentos sociais

e compromisso ambiental.

Gestão da
Sustentabilidade

para a comunidade. No primeiro projeto, os recursos foram oriundos da linha de
Investimentos Sociais de Empresas - ISE, do BNDES, em um montante de R$ 750 mil
e visa apoiar instituições e escolas que atendem pessoas surdas e/ou surdocegas.
Para esse primeiro projeto, três instituições foram selecionadas. O Projeto está
em fase de licitação para contratação dos projetos de engenharia.

O

Programa

Voluntariado

Corporativo

-

EletriCidadania permite que os empregados
utilizem até 4 horas mensais do seu tempo de
trabalho para a execução, de forma voluntária
e espontânea, de ações comunitárias que,
muito além do simples assistencialismo, levem
ao desenvolvimento sustentável da sociedade
em todos os aspectos, sejam eles culturais,
educacionais ou profissionais. Em 2015, foi
realizado um total de 1.513 horas de voluntariado.

Em 2015, o Museu atendeu a 12.719 visitantes, distribuídos nas modalidades
de agendamento com monitoria guiada, visitantes espontâneos e de
Museu Itinerante.

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento

Desde sua inauguração, em dezembro de 2000, foi responsável por

Capital Natural

atividades educativas e de monitoria de mais de 300 mil pessoas, que

Capital de
Infraestrutura

tomaram conhecimento das ações da Copel pelo Meio Ambiente.

Capital Financeiro

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
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Além disso, o Comitê define as estratégias para a disseminação da Agenda
de Mudanças Climáticas, além da participar e contribuir nas discussões

Mudanças Climáticas
G4-EC2

As questões relacionadas ao tema e seus impactos sobre os negócios da Copel

ligadas a mudanças climáticas em entidades externas.
Sobre o
Relatório

Inventário de Gases de Efeito Estufa

são guiadas pela Agenda de Mudanças Climáticas. A alta direção da empresa

Desde 2009, a Copel elabora seus inventários para quantificar as emissões

incorporou compromissos em seu planejamento de atividades e ações corporativas.

de gases de efeito estufa seguindo a metodologia do programa brasileiro

Para seu cumprimento, foi estabelecido um Programa de Gestão Corporativa de

GHG Protocol. Em 2015, foram consideradas as emissões da Copel Holding

Mudanças Climáticas que é gerenciado por um comitê gestor representado por

da Copel frente ao tema, desenvolver mecanismos que permitam identificar

e de suas subsidiárias integrais. O resultado é apresentado na tabela abaixo.
G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN19

Perfil
Sobre a Copel

Por tipo de gás (tco2e)
CO2

Escopo 1
227.380,32

Escopo 2

Escopo 3

448.062,03

879,57

oportunidades e riscos relacionados aos negócios, além de incentivar a inovação em

CH4

136,18

0,00

86,08

tecnologias e processos para promover a redução de gases de efeito estufa - GEE.

N2O

1.199,11

0,00

8,64

HFCs

1.017,78

0,00

0,00

O Comitê acompanha os compromissos aprovados pela alta direção da Companhia,

SF6

1.785,76

0,00

0,00

valida documentos estratégicos ligados a mudanças climáticas, avalia riscos e

Total

231.519,15

448.062,03

974,29

oportunidades, incentiva ações que contribuam para a mitigação das emissões de

CO2 biogênico (t)

1.805,44

0,00

0,00

GEE e ações de adaptação dos seus negócios frente às mudanças climáticas.

Como membro do Grupo Temático de Energia e Clima da Rede Brasileira do Pacto
Global, a Copel contribuiu com a produção do Caderno do Pacto: Clima, publicação
voltada às recentes discussões sobre os desafios ligados às mudanças climáticas.

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor

empregados de cada diretoria e subsidiárias.
A Agenda de Mudanças Climáticas tem como propósito definir o posicionamento

Temas
Relevantes

Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual

No escopo 1 considerou-se as fontes próprias de emissões de combustão

Capital Social e
de Relacionamento

estacionária e móvel, emissões fugitivas e efluentes industriais. Houve um

Capital Natural

aumento de 20% das emissões quando comparado com o ano anterior.
Esse aumento se deve ao retorno da produção anual de energia da Usina
Termelétrica Figueira (em 2014 a usina reduziu a produção por conta de uma

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

O material tem como objetivo a conscientização e mobilização da iniciativa privada,

manutenção corretiva). Além disso, outras fontes como combustão móvel e

Balanço Social

para o cumprimento das metas definidas na 21ª Conferência do Clima (COP-21)

resíduos contribuíram, em menor proporção, para o aumento das emissões.

Sumário de
Conteúdo da GRI

Para o escopo 2 foram consideradas as emissões de consumo e perdas de

Parecer da
Auditoria

realizada em dezembro de 2015 em Paris.

energia. Houve uma redução das emissões em função do fator de emissão
Os compromissos aprovados pelo Comitê Gestor frente as mudanças climáticas

do grid, ou seja, houve uma redução do consumo de energia oriundo de

pode ser acessado no site da Copel.

usinas térmicas.
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Para as emissões do escopo 3 foram consideradas apenas viagens aéreas.

Modernização da Usina Termelétrica de Figueira: a Companhia iniciou os trabalhos
de modernização em 2015, visando aumentar sua eficiência e reduzir a emissão

O inventário é verificado por entidade externa, acreditado pelo INMETRO
e publicado nos registros públicos do Programa Brasileiro GHG Protocol
e do Registro Público Paranaense de Mudanças Climáticas.
Pesquisa e Desenvolvimento em Adaptação de seus Negócios frente

de gases e partículas resultantes da queima do carvão. A usina possui 20 MW de
capacidade instalada e a modernização tem previsão de conclusão para setembro
de 2016, a qual resultou até 31.12.2015 em R$ 55,6 milhões de investimentos.

Temas
Relevantes

Ecoeficiência

às Mudanças Climáticas e Mercado de Carbono
O

consumo

consciente

está

no

dia

a

dia

Em 2015, a Copel passou a integrar a plataforma Empresas pelo Clima (EPC),

da Copel. Por isso, foi criado o Programa Ecoeficiência,

iniciativa do Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Fundação

que tem como objetivo a redução do consumo de

Getúlio Vargas com o objetivo de propor e debater soluções práticas para
os problemas ambientais, buscar novos modelos de gestão e redução das
emissões de GEE além de participar na definição de novas políticas públicas.

recursos naturais, de custos e a conscientização
dos empregados em respeito ao meio ambiente e
preocupação com as futuras gerações.

Com intuito de incorporar os conceitos de avaliação de ciclo de vida em seus
negócios, iniciou um projeto piloto, na categoria de Emissão de Gases Efeito

O grupo de trabalho, instituído desde 2014, coordena e acompanha as atividades desse

Estufa (GEE), da construção de um de seus parques eólicos, o qual permitirá

programa corporativo atuando nos temas: água, energia, papel, mobilidade e combustíveis.

calcular a pegada de carbono da construção e entrada em operação do
parque. Em 2016 pretende-se concluir este projeto.

Sobre o
Relatório

Em 2015, foram executadas ações para redução do consumo de água e energia,
dos maiores prédios administrativos da Copel. Em relação ao consumo de água, foi

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil
Sobre a Copel
Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual

Visando adaptar seus negócios frente às mudanças climáticas, está

alcançada a meta de redução de 5%, comparado ao ano base 2014. A meta para 2016

desenvolvendo um projeto de pesquisa para avaliar o impacto das mudanças

é manter a redução de 5% em relação a 2015. Já em relação ao consumo de energia,

Capital Social e
de Relacionamento

climáticas sobre as linhas de distribuição de alta tensão localizadas no norte

a meta de redução de 10% não foi atingida. A meta foi reavaliada visando reduzir

Capital Natural

do Estado do Paraná. Utiliza como base as temperaturas máximas estimadas

em 10% o consumo de energia até 2019. Para tanto estão planejados investimentos

até o ano 2040 para avaliar seus efeitos nos materiais da linha de distribuição.

em eficientização energética.

Capital de
Infraestrutura

O projeto permitirá rever as características técnicas do empreendimento,
evitando a sobrecarga do sistema e minimizando os desligamentos.

Além disso, durante todo o ano foram realizadas campanhas de sensibilização e

Balanço Social

informação junto à força de trabalho. Para os próximos anos, o Programa continuará

Sumário de
Conteúdo da GRI

Dentro da plataforma EPC, a Copel atua em conjunto com as outras empresas

atuando para a redução do consumo de insumos e recursos naturais. Já estão previstas

em estudos de adaptação, fortalecimento da economia de baixo carbono

ações específicas para economia de papel e melhoria da mobilidade dos empregados.

e Sistema de Comércio de Emissões, que é uma simulação de mercado de
emissões de GEE no modelo “cap-and-trade”, sendo essa a primeira iniciativa
do tipo no Brasil.

Capital Financeiro

Saiba mais:

Parecer da
Auditoria
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Consumo de Combustíveis

Mobilidade

G4-EN3

Visando reduzir o consumo de combustíveis e incentivar o uso de meios
de transporte mais sustentáveis, em 2015, foram promovidas atividades
ciclísticas. A primeira delas contou, inclusive, com a participação do presidente
e um dos diretores da Companhia. Em um percurso de 90 km, um grupo
de empregados deslocou-se de bicicleta entre duas das maiores usinas da
Copel. No segundo evento, em comemoração ao Dia Mundial sem Carro, um
grupo de empregados de Curitiba se reuniu para ir ao trabalho pedalando.

Power Bike
Lançado no dia mundial sem carro, esta iniciativa possibilita o empréstimo
de bicicleta elétrica aos empregados, para que possam se deslocar de casa

A seguir, são apresentados os valores de consumo de combustíveis
Sobre o
Relatório

da Companhia.
Tipo de Combustível

Unidade

Consumo

Carvão (UTE Figueira)*

GJ

2.079.460,80

Diesel**

GJ

173.968,26

GLP***

GJ

123,04

Etanol

GJ

5.506,37

Gasolina

GJ

47.316,70

GNV

GJ

1,68

Querosene de Aviação

GJ

2.826,79

Total

GJ

2.309.203,64

* O carvão é utilizado para a produção de energia em uma usina termelétrica.
** Soma do diesel usado no transporte e nos geradores de emergência.
*** Soma do consumo nas empilhadeiras e cozinhas da companhia.

para o trabalho, por exemplo.

Etanol, gasolina, GNV e querosene de aviação são os combustíveis usados
nos meios de transporte próprio da Companhia.

A proposta foi tão bem aceita que está prevista a aquisição de mais 5
bicicletas elétricas no ano de 2016.

G4-EN8, G4-EN9

localizadas no Estado do Paraná foi de 133.134 m3.

e Holding. A tabela a seguir apresenta o consumo de eletricidade da

Fonte hidrica

Consumo administrativo (m3)

Fontes subterrâneas
Fontes pluviais

Companhia em 2015.

Abastecimento municipal

24.193,00
138,00
108.803,00

Consumo de eNERGIA (Mwh)

Energia Adquirida
Copel Distribuição S.A.
Copel Telecomunicação S.A.

Holding
Copel Geração e Transmissão S.A.
Total

Energia Auto Gerada

Perfil
Sobre a Copel
Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais

Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

O consumo total de energia pela Copel, em 2015, foi de 854.013,6 GJ,
considerando os escopos Geração, Transmissão, Distribuição, Telecom

Contexto
do Setor

Capital
Intelectual

Em 2015, o consumo total de água da Copel das unidades administrativas

G4-EN3

Mensagem do
Presidente

Capital
Humano

Consumo de Água

Consumo de Energia

Temas
Relevantes

Em 2015, foram captados 107.606.193 m3 de água de fontes superficiais,

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI

utilizados para resfriamento em usinas. O volume devolvido ao corpo

Parecer da
Auditoria

0

hídrico é praticamente o mesmo que foi captado da fonte, pois ocorrem

Anexo

8.494

204.734

somente pequenas perdas por evaporação, não sendo considerado como

32.492

204.734

água consumida pela Companhia.

23.416

0

527

0

56
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Resíduos

A Copel mantém o programa Coleta Seletiva Solidária para a destinação

G4-EN23

de resíduos recicláveis administrativos (Decreto Estadual n° 4.167/2009).

A Copel adota critérios para gerenciar os resíduos gerados em suas atividades
conforme normas e políticas vigentes. Em 2015, a Companhia realizou a destinação
final de 26.556 toneladas de resíduos, 31.430 lâmpadas, 27.688 cruzetas e 318.136 m

O programa é realizado em parceria com associações e cooperativas de
materiais recicláveis e tem o objetivo de contribuir com a geração de renda
e melhoria das condições de trabalho dos catadores.

de postes, além de diversos outros equipamentos e materiais. O reuso e reciclagem

Em 2015, essa parceria resultou na destinação de 102 toneladas de resíduos

desses resíduos, efetuado por meio do processo de alienação, gerou uma receita

recicláveis. Somente em Curitiba isso representou uma receita superior a

de aproximadamente R$ 10 milhões.

24 mil reais para as associações de catadores. Como meta, até outubro

Resíduos

Unidade

Quantidade

Receita (R$)

Cinzas

ton

20.924

-

Eletrônicos e iluminação

ton

89

90.085

Equipamentos diversos

un

4.488

676.375

Isoladores

ton

736

25.340

Lâmpadas fluorescentes

un

31.430

-

Óleo Mineral Isolante

ton

89

-

Pneus

un

917

11.346

Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente

de 2016, a Copel pretende encaminhar para reciclagem via coleta seletiva

Contexto
do Setor

solidária os resíduos administrativos gerados por 65% dos empregados.

Perfil

Resíduos

Unidade

Sobre a Copel

Quantidade

Metal

ton

5,2

Papel

ton

81,9

Plástico

ton

13,6

Vidro

ton

1,5

Total

ton

102,2

Ecossistemas

Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais

G4-EN12

Capital
Humano

224.875

A implantação e operação de empreendimentos ocasionam impactos negativos

Capital
Intelectual

27.688

91.682

diretos e indiretos na fauna e na flora localizadas na área de influência. Estudos

4.489

7.375.292

ambientais elaborados antes da etapa de instalação avaliam e classificam esses

Resíduos contaminados

ton

107

-

Sucata de baterias chumbo-ácido

ton

34

70.010

Medidores

ton

88

Cruzetas

un

Metais diversos

ton

Postes

m

318.136

616.897

Transformadores

un

8.445

868.668

Para o ano de 2016, a Copel possui as seguintes metas:
• 90% dos resíduos industriais da Distribuição encaminhados para reuso
ou reciclagem;
• 70% dos resíduos industriais da Geração e Transmissão encaminhados

impactos, visando a proposição de programas socioambientais necessários
para mitigar os impactos negativos e potencializar os positivos.

• 50% das cinzas geradas na termelétrica de Figueira encaminhadas para

Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Para a construção de empreendimentos de geração hidrelétrica os
impactos diretos e indiretos significativos sobre a biodiversidade são:
• Redução de espécies importantes ao ecossistema local, ocasionada
pela supressão da vegetação na bacia de acumulação.

para reuso ou reciclagem;

reciclagem.

Sobre o
Relatório

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
Anexo

• Conversão de habitats, ocasionado pelo barramento do rio para a
criação do reservatório.
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• Mudanças em processos ecológicos fora da faixa natural de variação: devido

Valoração de Serviços Ecossistêmicos

ao barramento do rio para a criação do reservatório.
Em 2015, a Copel aderiu à Iniciativa Empresarial Tendências em Serviços

Sobre o
Relatório

Para a mitigação dos impactos causados pela construção de empreendimentos

Ecossistêmicos (TeSE), do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV

de geração hidrelétrica são implementados programas de supressão de

(GVces), com intuito de incorporar esses conceitos em seus negócios.

vegetação, monitoramento e resgate da flora e da fauna, recuperação de Áreas

Em 2015, identificou os principais serviços ecossistêmicos relacionados

de Preservação Permanente, Reposição florestal, monitoramento e resgate

aos seus negócios e está desenvolvendo projeto piloto para valorização

arqueológico, dentre outros.

dos serviços ecossistêmicos das Florestas Ciliares na UHE Governandor

Contexto
do Setor

Bento Munhoz.

Perfil

Para a construção de empreendimentos de geração eólica os impactos negativos

implantação de programas ambientais.
Para a construção de empreendimentos de transmissão e de distribuição, os
impactos negativos diretos e indiretos significativos sobre a biodiversidade são:
a redução de espécies da flora, ocasionada pela supressão da vegetação na faixa
de servidão. A mitigação desses impactos se inicia desde a fase de planejamento
e licenciamento dos empreendimentos, através de estudos detalhados e
multidisciplinares das alternativas de traçado com os menores impactos,
priorizando a utilização de áreas previamente alteradas onde a fragilidade
ambiental e social seja menor. Nos locais onde é imperativo que o traçado siga por

Mensagem do
Presidente

Sobre a Copel

diretos e indiretos significativos sobre a biodiversidade são a redução de espécies
da flora e riscos de acidentes com avifauna, os quais são mitigados através da

Temas
Relevantes

G4-EN13, G4-EU13

Em 2015, a Copel realizou no Estado do Paraná compensações ambientais
por meio de doação de mudas para plantios por terceiros. Nesse mesmo
período, foram fornecidas 8.894 mudas florestais nativas e 671 mudas de
arborização urbana, como compensação ambiental pelo corte de vegetação
em linhas de distribuição.
Ainda em outras ações ambientais realizadas por empregados da
Companhia, foram plantadas 200 mudas florestais nativas e 275 mudas
de arborização no estado do Paraná. Para compensação ambiental das
linhas de transmissão foram repassadas 41.714 mudas nativas e realizado
plantio em 21,57 hectares de áreas de terceiros.

determinadas áreas onde os remanescentes estejam mais preservados, é realizado

Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

o alteamento das torres, de modo a preservar as áreas localizadas na faixa de

No Rio Grande do Norte foi executada a reposição florestal em 3 hectares

Balanço Social

servidão das linhas. Os programas ambientais implementados são de reposição

como compensação ambiental da supressão vegetal realizada para a

florestal, preservação de encostas de áreas com solos frágeis e de nascentes;

construção do parque eólico GE Farol. Para os demais parques eólicos

Sumário de
Conteúdo da GRI

afugentamento e resgate de fauna e flora, dentre outros.

implantados naquele estado, foi realizada a compensação financeira.

Parecer da
Auditoria
Anexo

47

03 Capital Natural
Desde 2012, a Copel mantém convênio com o IAP - Instituto Ambiental do Paraná,

para a reprodução e repovoamento. As principais espécies estudadas e

onde cede postos de serviço terceirizados que trabalham exclusivamente na

produzidas são jundiá (Rhamdia quelen), lambari (Deuterodon) e o surubim-

produção de mudas florestais nativas utilizadas na restauração de Áreas de

do-iguaçu (Steindachneridion melanodermatum).

Preservação Permanente, Reservas Florestais Legais e Áreas de Reposição
Florestal do estado do Paraná.
Para compensar o impacto de seus empreendimentos na biodiversidade, a Copel
adquiriu e transferiu ao órgão ambiental as seguintes unidades de conservação:

Em 2015, houve soltura de 139 mil peixes, este número representa também
a quantidade de peixes produzidos na estação ictiológica da Companhia.
Em 2016, a meta é de que sejam produzidos e soltos 87.600 peixes nos

• Estação Ecológica Tia Chica (UHE Derivação do Rio Jordão), conta com

As ações de repovoamento da Copel estão refletindo no aumento da

Contexto
do Setor

população do surubim-do-iguaçu, espécie ameaçada de extinção.

Perfil
Sobre a Copel

423 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 essas Áreas Protegidas criadas pela Copel apresentam características de
biodiversidade similares ou superiores aos locais afetados para a instalação dos
empreendimentos compensados.
Iniciativas para a Preservação da Biodiversidade
Ictiofauna
A Copel realiza o monitoramento da Ictiofauna em todos os seus reservatórios e
promove o repovoamento de peixes na bacia do Rio Iguaçu, que é o principal rio
do Estado do Paraná.
Desde 1992, a Companhia possui uma estação de estudos ictiológicos, localizada no

Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente

reservatórios das usinas da Copel.

• Estação Ecológica do Rio dos Touros (UHE Governador Ney Braga), criada
em 2011, conta com 1.231 hectares, no município de Reserva do Iguaçu (PR).

Sobre o
Relatório

Governança

Programa Florestas Urbanas
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

Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano

causadas pelo conflito entre as árvores e os sistemas elétricos.

Capital
Intelectual

Como ação desse programa destaca-se a produção própria de mudas nos hortos

Capital Social e
de Relacionamento

florestais da Companhia, que além do atendimento de municípios interessados,
possibilita o atendimento de medidas compensatórias. Por meio desse
programa já foram plantadas mais de 35 mil mudas na arborização de ruas.
Até o ano de 2014, o fornecimento de mudas aos municípios era realizado por
meio de convênios. As dificuldades na gestão e na execução de atividades
justificaram a suspensão das ações e a necessidade de avaliação de novas
formas de atuação para parcerias com os municípios para substituição de
árvores e novos plantios em compatibilidade com os sistemas elétricos.

Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
Anexo

reservatório da UHE Governador Ney Braga. Na estação são realizados estudos do

Em 2015, o Programa foi reformulado, melhorando a forma de repasse das

comportamento da ictiofauna visando eleger as espécies nativas mais adequadas

mudas adequadas à arborização urbana, alterando a meta estabelecida em
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2014. O novo procedimento para repasse de mudas foi lançado durante o Dia

Gestão dos Reservatórios

da Árvore (21 de setembro), com trâmites iniciados para fornecimento de mudas
no ano de 2016. A meta para 2016 é de fornecer 12 mil mudas para no mínimo 25

Nos reservatórios e em seus entornos, a Copel monitora possíveis

municípios em ações a serem desenvolvidas e produzir 70.000 mudas nativas

intervenções ambientais e age de acordo com ações específicas para

adequadas à arborização urbana.

sanar as irregularidades identificadas no que diz respeito ao lançamento
de efluentes, à estabilidade de taludes, ao uso e ocupação das Áreas de

A Companhia também incentiva a profissionalização da equipe de arborização

Proteção Permanente, à caça e à pesca ilegal, entre outros.

com a realização de cursos de capacitação e qualificação de gestores e servidores

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente

municipais do Estado do Paraná. Desde 2014, a Copel faz a capacitação dos

Para auxiliar nesse processo de preservação, bem como de outras áreas

servidores e gestores municipais e tem como meta concluir este trabalho em 2016.

de relevante interesse ambiental, a Companhia possui convênio com o

Contexto
do Setor

Batalhão de Polícia Ambiental do Estado do Paraná. Além disso, participa

Perfil

Ainda neste ano foi iniciado o projeto GeoPoda, com criação de aplicativo que tem

ativamente dos Comitês de Bacia Hidrográfica e Conselho Nacional e

a função de controle sistemático das podas nas etapas de levantamento, execução

Sobre a Copel

Estadual de Recursos Hídricos e realiza o monitoramento, em tempo real,

e fiscalização, com levantamento de 89.033 árvores em 80 alimentadores dos

Governança

da situação hidrológica dos rios onde possui reservatórios, além de realizar

municípios de Londrina Cambé e Ibiporã.

o monitoramento da qualidade da água.

Programa Florestas Ciliares
A Copel realiza o reflorestamento e o cercamento de

Monitoramento da qualidade da água
O principal impacto da Copel nos recursos hídricos é a alteração de suas

Áreas de Preservação Permanente (APPs) em áreas próprias e de terceiros, com

condições naturais e da vegetação da bacia de inundação na construção

o objetivo de recuperar áreas degradadas e/ou evitar sua degradação, contribuir

das usinas hidrelétricas. Por isso, a Companhia atua na gestão dos impactos

para a melhoria da qualidade da água dos reservatórios, inibindo a ocorrência de

socioambientais de seus empreendimentos, desde a sua construção até a fase

processos erosivos no solo e conservando a biodiversidade. As mudas usadas no
reflorestamento são produzidas nos hortos florestais da Companhia.
Em 2015, foram plantadas 108.606 mil mudas de espécies nativas, superando a
meta de 2014, reflorestando 56,16 hectares e cercando 7,63 km.

Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento

de operação, realizando estudos, mitigando impactos e riscos e atendendo às

Capital Natural

legislações ambientais pertinentes.

Capital de
Infraestrutura

Trimestralmente, a Companhia coleta e analisa amostras de água dos
reservatórios das usinas para monitorar a sua qualidade. São monitorados 25

Capital Financeiro

Balanço Social

parâmetros físicoquímicos e biológicos.

Sumário de
Conteúdo da GRI

foi de 240.410 mudas, sendo que 212.373 foram de nativas para reflorestamento de

A Copel também realiza o monitoramento da qualidade da água do rio

Parecer da
Auditoria

APP (Florestas Ciliares) e 28.037 para as florestas urbanas, atingindo 65% da meta

antes do início da construção de um novo empreendimento. Esses

Anexo

estabelecida em função de dificuldades contratuais. Para 2016 a meta é produzir

monitoramentos incluem, além dos parâmetros já monitorados, a análise

213.600 mudas nativas para o Programa Florestas Ciliares.

de sedimentos e agrotóxicos.

A produção de mudas para os Programas Florestas Ciliares e Florestas Urbanas,
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Ampliação da geração por fontes renováveis
G4-13

Ativos de geração e planejamento energético

A Copel iniciou a operação de parques eólicos próprios no Nordeste e

G4-DMA-EU6

fechou o ano com 330,5 MW de potência instalada em 15 parques de três

A Copel opera 30 usinas próprias e participa em outras 6 usinas, sendo 22

diferentes complexos. Até 2019, a meta é alcançar 663,6 MW de capacidade

hidrelétricas, 12 eólicas e 2 termelétricas, com capacidade instalada total de

em cinco complexos, o suficiente para abastecer uma cidade com cerca

5.630,2 MW e Garantia Física de 2.622,0 MW médios. Em 2015, a produção

de oito milhões de habitantes, ou o equivalente à população do Pará. Os

líquida de energia foi de 25.659 GWh. G4-EU1, G4-EU2

cinco complexos abrigarão 28 parques eólicos, no total, respondendo a
um investimento de R$ 4 bilhões.

Para cumprir com importantes diretrizes estratégicas e de sustentabilidade
estabelecidas para o negócio de geração, tem como sua principal finalidade
aumentar a participação de fontes alternativas renováveis de energia na
matriz energética de forma rentável e sustentável.

No final do 2015, a Copel anunciou um investimento de R$ 2 bilhões na

capacidade e 385,6 MW médios de Garantia Física ao parque gerador da
Companhia. Para isso, investiu R$ 2,3 bilhões até o final de 2015 (deles,
R$ 1,9 bilhão em 2014), sendo R$ 2,2 bilhões em usinas próprias e em
consórcio, e R$ 83 milhões em aportes de capital nas empresas em que há
participação da Companhia.

Renovação das concessões
Concessões de Geração
Para as concessões de geração, ficou estabelecida uma prorrogação de
até 30 anos. A prorrogação foi facultada ao concessionário e sua adesão

das usinas em construção, pode ser representado da seguinte forma:

remuneração por tarifa calculada pela Aneel para cada usina hidrelétrica;

5%

2014

2015

Termelétricas

2016

2017
Eólicas

2018

2019

2020

Hidrelétricas

Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

(ii) alocação de cotas de garantia física de energia e de potência da usina

Capital de
Infraestrutura

hidrelétrica às concessionárias e permissionárias de serviço público

Capital Financeiro

de distribuição de energia elétrica do SIN, a ser definida pela agência

Balanço Social

reguladora, conforme regulamento do poder concedente; e (iii) submissão

Sumário de
Conteúdo da GRI

aos padrões de qualidade do serviço fixados pela Aneel.

83%

Perfil

Governança

A evolução do parque gerador com a entrada em operação comercial gradativa

12%

Contexto
do Setor

assinado um contrato com a empresa WEG no valor de R$ 1,4 bilhão para

concessão, também da aceitação expressa das seguintes condições: (i)

Evolução do parque gerador

Mensagem do
Presidente

Sobre a Copel

dependeu, além da aceitação de antecipação do termo original de sua

Parque geração por fonte

Temas
Relevantes

implantação de 13 parques eólicos no Rio Grande do Norte. No evento foi

o fornecimento de 149 aerogeradores para os parques eólicos.

Hoje, a Copel está construindo 19 usinas, que adicionarão 789,8 MW de

Sobre o
Relatório

A Copel Geração e Transmissão, após conhecimento das condições de

Parecer da
Auditoria

renovação, procedeu às análises possíveis, concluiu quanto a não

Anexo

viabilidade da renovação naquele momento das concessões de geração
de suas quatro usinas vincendas entre 2014 e 2015: Rio dos Patos com
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1,8 MW de capacidade instalada, Usina Governador Pedro Viriato Parigot de Souza

o regramento para indenização dos investimentos ainda não amortizados

com 260,0 MW, Mourão com 8,2 MW e Chopim I com 1,8 MW.

e/ou depreciados existentes em 31.05.2000, chamados de RBSE e RPC.

Posteriormente, a MP n° 688/2015, entre outros assuntos, alterou as condições

Em 30.03.2015, a Copel Geração e Transmissão entregou à Aneel o laudo de

para a renovação da concessão dessas usinas, que passaram a ser objeto de leilão,

avaliação para o ressarcimento desses investimentos, o qual aguarda validação

sendo disputadas através da maior bonificação de outorga a ser oferecida pelo

por parte da agência para posterior pagamento por parte do Ministério de

concessionário vis à vis a menor receita requerida. Deste modo, em 25.11.2015, foi

Minas e Energia - MME.

realizado o Leilão nº 12/2015, no qual as usinas de Mourão e Governador Pedro Viriato
Parigot de Souza foram ofertadas. Após o certame, a Copel Geração e Transmissão
sagrou-se vencedora no Lote B1, no qual foi licitada a UHE Governador Pedro Viriato
Parigot de Souza, renovando assim a concessão da usina por mais 30 anos. Para a
usina Mourão, a Copel Geração e Transmissão não apresentou proposta.
Quanto a usina de Chopim I, após o término da concessão, esta passou à condição
de registro da Copel Geração e Transmissão, nos termos da Lei nº 12.783/2013.

Concessões de Distribuição
Em 02.06.2015, publicou-se o Decreto nº 8.461, o qual regulamentou a
prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica de que trata o

aceitação expressa das seguintes condições: (i) receita fixada conforme critérios
estabelecidos pela Aneel; e (ii) submissão aos padrões de qualidade do serviço
fixados pela Aneel.

A Copel Geração e Transmissão, após conhecimento das condições de renovação,
procedeu às análises e avaliações, optando pela renovação do contrato de
transmissão. Entretanto, a prorrogação desconsiderou uma série de investimentos
feitos pelas concessionárias e que não foram ressarcidos pelo poder concedente.
Deste modo, em 2013, foi publicada a Resolução Normativa nº 589, que estabeleceu

Perfil

as concessões de distribuição de energia elétrica por trinta anos, com vistas a
atender aos seguintes critérios:

Gestão da
Sustentabilidade

I – Eficiência com relação à qualidade do serviço prestado;

III – Racionalidade operacional e econômica;

Para as concessões de transmissão, ficou estabelecida uma prorrogação de até

além da aceitação de antecipação do termo original de sua concessão, também da

Contexto
do Setor

Governança

IV – Modicidade tarifária.
30 anos. A prorrogação foi facultada ao concessionário e sua adesão dependeu,

Mensagem do
Presidente

art. 7º da Lei nº 12.783, de 11.01.2013. Por esse decreto, o MME pôde prorrogar

II – Eficiência com relação à gestão econômico-financeira;
Concessões de Transmissão

Temas
Relevantes

Sobre a Copel

Rio dos Patos, por sua vez, encontra-se submetida ao regime de cotas, introduzido
pela mesma lei.

Sobre o
Relatório

Em 09.11.2015, por Despacho do Ministro de Minas e Energia, foi deferido o
requerimento para a prorrogação, sendo que no início de dezembro de 2015 foi

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

assinado o quinto aditivo contratual que formalizou a prorrogação do Contrato

Capital de
Infraestrutura

de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 46/1999,

Capital Financeiro

até 07.07.2045.

O quinto termo aditivo impõe condicionantes relacionadas a indicadores
de qualidade do serviço e sustentabilidade econômico-financeira, os
quais serão suportados por um programa de investimentos com foco em
automação e novas tecnologias, pela aplicação integral dos reajustes
tarifários aprovados pela Aneel e pela implementação da estrutura de

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
Anexo
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governança corporativa a ser definida pelo regulador, assegurando a blindagem
e individualização da Copel Distribuição.

A Companhia reitera o seu compromisso com a sustentabilidade econômica da
concessão e com a continuidade dos investimentos respaldada em uma gestão de
controle de custos, maximização da produtividade e melhoria da eficiência operacional.
Ativos de transmissão e distribuição
G4-EU2

Energia vendida (GWh)
24.208

-0,7%

24.043

2.381
2.252

2.371
2.256

5.470

5.530

6.838

6.929

Linhas de Distribuição
13,8 kV

103.488

34,5 kV

83.347

69 kV

695,3

138 kV

5.867

230 kV

130

Total

6.957

2014
Residencial

Comercial

Rural

Temas
Relevantes

Eficiência de fornecimento: gestão de qualidade e perdas de energia

Mensagem do
Presidente

A qualidade de fornecimento, medida por indicadores de desempenho

Contexto
do Setor

das distribuidoras quanto à continuidade do serviço prestado, conhecidos
como DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora)
e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora)
apresentou melhoria em 2015, em comparação com o ano anterior, resultado
do incremento de manutenções periódicas, inspeções preventivas, obras de

As metas do contrato de concessão para 2016 são: 13,61 (horas e centesimal

14,01

Extensão das linhas de transmissão e distribuição

13,67

2013
2014

11,62

2015

G4-EU4

8,92
8,06

Transmissão

8,33

Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Capital
Humano

Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Balanço Social

A Companhia detém em operação 3.772,1 km de linhas de transmissão e
38 subestações da rede básica com potência de transformação da ordem de
14.102 MVA.

Sumário de
Conteúdo da GRI
2:08

Distribuição
As linhas de distribuição da Copel contam com 193.527 km e, ao todo, atendem
a mais de 4,4 milhões de consumidores, em 394 municípios do Paraná e um
em Santa Catarina.

Sobre a Copel

Capital
Intelectual

Indicadores de qualidade do fornecimento

Outros

Perfil

Desempenho
em Capitais

G4-EU28, G4-EU29

de horas) para o DEC e 9,24 (interrupções) para o FEC.

2015
Industrial

Sobre o
Relatório

193.527

desempenho e expansão.
7.267

Extensão (km)

1:49

2:03
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DEC (horas)

FEC (interrupções)

Tempo médio de espera
(horas)
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Entretanto a Copel busca metas mais desafiadoras, estabelecendo 12,25 para o
DEC e 8,00 para o FEC, em 2016.

G4-EU30
Fator de disponibilidade média

2013

2014

2015

As perdas de energia são inerentes à natureza do processo de transformação,

Total de horas de interrupção planejada

transmissão e distribuição de energia elétrica. Em 2015, as perdas globais da

Total de horas de interrupção forçada

distribuição — técnicas, não técnicas e da rede básica — representaram 9,6% da

Usinas Hidráulicas Próprias

energia injetada no sistema da distribuidora. Esse percentual registrou redução

Usinas Hidráulicas com participação acionária da Copel

0,88

0,95

0,96

de 0,2 p.p. quando comparado ao ano de 2014.

Usinas Térmica

0,78

0,64

0,78

Usina Térmica com participação acionária da Copel

0,94

0,93

0,89

51.915

71.967,37

42.265

29.596

36.226,20

36.048

0,94

0,94

0,90

As perdas técnicas, nesta mesma base, registraram redução de 0,1 p.p. e as perdas
não técnicas apresentaram decréscimo de, aproximadamente, 0,3 p.p. em 2015.
A Copel Distribuição mantém um Programa de Combate às Perdas não Técnicas,
fator que contribui para a redução deste indicador.

Avanços na excelência operacional na Copel Distribuição
Telemedição Grupo A
Em 2015, a Copel expandiu a telemedição para os consumidores pertencentes

interligado, que são divididas proporcionalmente entre geradores e distribuidores

correspondendo a quase 92% do total destes consumidores.

e apuradas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
Os dados desse faturamento são obtidos automaticamente, sem a

G4-EU12
2014
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Governança

ao grupo A. Em 2015, foram mais de 13.000 pontos telemedidos,

2013

Temas
Relevantes

Contexto
do Setor

A operação de transmissão, por sua vez, pode registrar perdas do sistema

Tipo de perdas

Sobre o
Relatório

necessidade de deslocamento de um leiturista. Isto melhora a qualidade do

2015

Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual

Perdas Globais - Distribuição (%)

9,9

9,8

9,6

processo, elimina erros e agrega valor, com a disponibilidade de dados

Perdas Globais - Transmissão (%)

1,7

1,7

1,8

para os processos internos e, via internet, para os clientes.

Perdas técnicas - Transmissão (%)

1,7

1,7

1,8

Capital Social e
de Relacionamento

Perdas técnicas - Distribuição (%)

6,6

6,2

6,1

Esse sistema tem ainda a capacidade de monitorar o uso da energia elétrica,

Capital Natural

Perdas não técnicas - Distribuição (%)

1,6

1,9

1,6

emitindo alarmes, quando situações anômalas ocorrem, contribuindo para a

Capital de
Infraestrutura

Com relação aos anos anteriores, as perdas na rede básica sofreram alterações. Os
montantes se referem às perdas verificadas na rede básica do sistema interligado
nacional, rateadas 50% para geradores e 50% para agentes de carga, onde a

detecção de defeitos e procedimentos irregulares na medição e reduzindo as
perdas comerciais da Copel.

Balanço Social

Projeto Paraná Smart Grid

Sumário de
Conteúdo da GRI

A Copel desenvolve em Curitiba um projeto-piloto de redes inteligentes de

Parecer da
Auditoria

energia elétrica (smart grid) denominado Paraná Smart Grid, concebido

Anexo

Copel Distribuição possui uma parcela definida pela sua participação no mercado.
Uma alteração nessa perda influencia o total de perdas globais.

Capital Financeiro

Nas atividades de geração é acompanhado o indicador de disponibilidade média

para aprimorar a qualidade dos serviços e a capacidade de atendimento da

das usinas que mede o número de horas de interrupção da geração.

Companhia no sistema elétrico e no sistema de telecomunicações.
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O projeto consiste em permitir a completa automação da rede elétrica para:
• Dispensar a interferência humana para isolar trechos sem luz e contar com a
reconfiguração automática do sistema após uma interrupção no fornecimento.

A Copel irá investir R$ 500 milhões até 2018 no maior programa de eletrificação
rural já desenvolvido no Paraná. Lançado no final de 2015, o Mais Clic Rural vai
expandir e modernizar a rede elétrica da área rural para transformar a qualidade do
fornecimento de energia para consumidores do campo, com foco em atividades

• Medir energia, água e gás de maneira integrada e automatizada, reduzindo os

agropecuárias de importantes processos produtivos. Praticamente todas

custos de operação que compõem as tarifas desses serviços.

as regiões rurais do estado serão atendidas, no entanto, o maior volume de

• Realizar testes visando à automação predial e a integração à rede inteligente de

investimento ocorrerá no sudoeste e na região centro sul do Paraná.

eletropostos para carros, bicicletas e ônibus elétricos.
O programa vai fornecer aos produtores rurais energia elétrica com
• 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. Atualmente, o projeto passa por uma fase de
avaliação técnica, buscando o refinamento das soluções implantadas no projeto
piloto e a avaliação dos modelos de negócio mais apropriados à disseminação em
larga escala.

Mensagem do
Presidente

qualidade equivalente a de grandes centros urbanos. Para isso, a Copel vai
implementar a tecnologia de redes inteligentes no interior do Paraná.

Perfil

Serão construídos 3 mil km de novas redes, cerca de 30 subestações e

Sobre a Copel

instalados 3,5 mil religadores automatizados. As obras atuam em duas

Governança

frentes: melhoria da infraestrutura, para aumentar a qualidade do

Gestão da
Sustentabilidade

fornecimento de energia, e tecnologias de automação, para restabelecer
o sistema com muito mais rapidez em caso de queda de luz. Ao todo, o
Mais Clic Rural vai beneficiar, diretamente, cerca de 70 mil produtores
paranaenses. Os principais beneficiados são fumicultores, aviários,

de Curitiba e 1.000 pontos na área rural de Colombo e Bocaiúva do Sul para testar

suinocultores e produtores de leite no Estado, nichos agroindustriais

as tecnologias. A leitura é feita de hora em hora possibilitando a detecção de erros,

mais sensíveis à qualidade do fornecimento de energia. No entanto, a

falta de energia e a obtenção da leitura para faturamento sem deslocamentos.

e x p e c t a t i v a é que os investimentos na rede elétrica beneficiem
indiretamente 2,4 milhões de pessoas da área rural e urbana.

G4-EC1

Temas
Relevantes
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O Projeto Paraná Smart Grid, instalou 2.000 pontos de telemedição na área urbana

Programa Mais Clic Rural
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Capital Financeiro
G4-EC1

Receita Operacional Líquida
0,09

Em 2015, a Receita Operacional Líquida superou a

0,2

marca de R$ 14,7 bilhões, com acréscimo de R$ 809,6

0,9
2015

de R$ 1.375,8 milhões na Receita de Fornecimento

Temas
Relevantes

0,5

milhões, representando 5,8% de aumento em relação a
2014. Tal variação decorre principalmente do (i) acréscimo

Sobre o
Relatório
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1,2

de Energia Elétrica, em virtude da Revisão Tarifária

Contexto
do Setor

2,4

Extraordinária (ocorrida em março de 2015 e do reajuste

3,7

Perfil

aplicado em junho de 2015) e compensação pela retração

5,8

Sobre a Copel

em 0,7% do mercado cativo; (ii) redução de R$ 663,4

Governança

milhões em Suprimento de Energia Elétrica, devido
principalmente à variação do Preço de Liquidação de

0,1

Diferença – PLD e decréscimo no despacho de energia

Capital
Humano

1
2014

sobretudo do reajuste tarifário ocorrido em junho de

Desempenho
em Capitais

0,4

da UEG Araucária; (iii) acréscimo de R$ 151,0 milhões na
Receita de Disponibilidade da Rede Elétrica, decorrente

Gestão da
Sustentabilidade

0,07

1,3

Capital
Intelectual

2,2

2015; (iv) decréscimo de R$ 82,7 milhões na Receita de
Construção (receitas relativas a serviços de construção

4,4

Capital Social e
de Relacionamento

ou melhoria da infraestrutura utilizada na prestação de

4,4

Capital Natural

serviços de distribuição, transmissão de energia elétrica
e gás); (v) acréscimo de R$ 44,5 milhões na Receita

0

2

4

6

de Telecomunicações, decorrente principalmente do
aumento do número de clientes, de 27.614 para 47.987

Outras receitas operacionais

Receita de construção

Receita de telecomunicações

Disponibilidade da rede elétrica
(TUSD/TUST)

em 2015; (vi) acréscimo de R$ 135,1 milhões na Receita de
Distribuição do Gás Canalizado, devido ao aumento de
volume de distribuição de gás nos segmentos industrial,
de cogeração e residencial.

Distribuição de gás canalizado

Resultados de ativos e passivos
financeiros setoriais

Suprimento de energia elétrica
Fornecimento de energia elétrica

8

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro
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2,8%

Custos e Despesas Operacionais
A Companhia teve acréscimo de R$ 560,5 milhões, em 2015, representando um

Acionistas

9,6%
7,9%

aumento de 4,6%, influenciados, principalmente, pelo acréscimo de R$ 952,3

7,4%

9,3%

milhões em Energia Elétrica Comprada para Revenda, acréscimo de R$ 534,9

9,1%

Retido
Terceiros
Pessoal

milhões em Encargos do Uso da Rede, acréscimo de R$ 116,0 milhões em Pessoal
energia

74,1%

e Administradores e redução de R$ 992,9 milhões em Provisões e Reversões.

Governo

2014

7,4%

2015

58,4%

15,5%

Lucro Líquido e EBITDA (EBITDA)
Em 2015, o lucro líquido atribuído aos acionistas da empresa controladora foi

Provisões e Reversões

de R$ 1.192,7 milhões, sendo 1,1% menor que o obtido no exercício anterior, de

A partir de junho de 2015, a Copel GeT deixou de provisionar crédito para

R$ 1.206,0 milhões. O LAJIDA da Companhia em 2015 foi de R$ 2.585,2 milhões,

liquidação duvidosa referente à diferença entre os preços de venda de

apresentando acréscimo de R$ 228,2 milhões em relação a 2014. O aumento de

energia negociada nos CCEARs da UHE Colíder e o PLD, considerando

9,7% deve-se, principalmente, ao crescimento da receita líquida em 2015, no valor

a premissa de 150 dias de excludente de responsabilidade referente

de R$ 809,6 milhões.

ao atraso da entrada em operação da UHE Colíder (usada no teste de
impairment realizado em 2014). O saldo provisionado até junho de 2015

Evolução do Lucro Líquido
1.336
1.101

1.266

275

178

402

é de R$ 119,7 milhões. A Companhia aguarda a definição por parte da
30
25
20
15

923

1.061

2013

864

2014
9M

2015
4T

2,3
1,8
19,9

2,5
24,6

16,8

3

Aneel quanto ao pleito de revisão do cronograma de início da operação

2,5

comercial desta usina para a possível reversão desta provisão. Mais

2
1,5
1

10
5

0,5

0

0

2013

2014
Ebitida

2015
Margem
Ebitida

Valor Adicionado
G4-EC1

No exercício de 2015, a Copel apurou R$ 14.456,4 milhões de Valor Adicionado
Total, 83,9% superior ao ano anterior. A variação deve-se sobretudo ao aumento
acumulado das tarifas de fornecimento da Copel em 2015 de 51,69%, composto
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informações link com Balanços Patrimoniais - páginas 3 e 4.

Capital
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Repactuação do Risco Hidrológico

Capital Social e
de Relacionamento

G4-EC2

Capital Natural

No final de dezembro de 2015, a Copel Geração e Transmissão e a Centrais

Capital de
Infraestrutura

Elétricas do Rio Jordão protocolaram um pedido para a repactuação do
risco hidrológico no ACR das usinas Mauá, Foz do Areia, Santa Clara e
Fundão. De acordo com o termo, e em decorrência de sua retroatividade,
as controladas conseguiram recuperar parcialmente o custo com o GSF do
ano no valor de R$ 33,55 por MW médio para a classe do produto SP100
referente ao prêmio de risco por elas contratado.

pela RTE e RTA. A demonstração, na íntegra, encontra-se nas Demonstrações

A repactuação proporcionou a reversão de R$ 135 milhões nos custos com

Financeiras – página 10.

a compra de energia.
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Investimentos

Para o cálculo, considera-se inadimplente o consumidor com débito vencido

Em 2015, os investimentos da Copel totalizaram R$ 2.364,7 milhões. Para 2016,
a Companhia pretende realizar investimentos da ordem de R$ 3.149,8 milhões
aprovados pela 151ª reunião ordinária do CAD.

Realizado 2015

vencimento (Resolução Aneel nº 414/2010), e é excluído o reconhecimento
de perdas dos débitos vencidos.
Em dezembro de 2015, a inadimplência de consumidores da Copel

Evolução dos investimentos realizados pela Copel
Empresas (em r$ milhões)

há mais de 15 dias até 360 dias, em conformidade com o prazo de aviso de

Distribuição foi de R$ 272,8 milhões, que equivale a 1,81% do

Realizado 2014

Variação % 2015-2014

Realizado 2016

seu faturamento.

Geração e Transmissão

1.373,3

1.316,3

4,3

1.695,1

Distribuição

656,4

857,7

(23,5)

570,0

Telecomunicações

105,4

107,5

(2,0)

146,0

Empreendimentos Eólicos (1)

229,3

176,0

30,3

714,8

0,3

11,5

(97,5)

23,9

com recursos propiciados pelas operações e mediante financiamento

2.364,7

2.469,0

(4,2)

3.149,8

externo, visando à ampliação e modernização dos negócios ligados

Outros (2)
Total

Liquidez e recurso de capital
A Companhia financia a liquidez e as necessidades de capital principalmente

à geração, transmissão e distribuição de energia, bem como de

(1) Inclui Brisa Potiguar, Cutia Empreendimentos Eólicos, São Bento Energia e Voltália.
(2) Inclui Holding, Copel Renováveis, entre outros.

telecomunicações. Faz-se importante ressaltar, que a Companhia busca
investir em participações utilizando linhas de financiamentos disponíveis

Programa de Investimento da Copel R$ milhões

no mercado alinhadas a estrutura de capital da empresa, no que tange à
alavancagem financeira frente ao retorno dos projetos. Salientamos que
nossas perspectivas de financiamentos, bem como as disponibilidades de
caixa, serão suficientes para atendimento ao plano de investimentos da
1.903
2012

1.777

2.469

2013

2014

2.365
2015

3.150
2016
(previsão)

Inadimplência de Consumidores

Companhia. Para informações detalhadas, consultar a Nota Explicativa
– NE. 5 e 6, páginas 31 e 32 das Demonstrações Financeiras.

Endividamento
O nível de endividamento da Copel está alinhado a estrutura de capital
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A partir do período contábil de 2003, a Copel Distribuição passou a calcular o

da empresa, no que tange à alavancagem financeira frente ao retorno dos

Balanço Social

índice de inadimplência do produto fornecimento de energia elétrica, utilizando a

projetos, bem como a expansão determinada no planejamento estratégico

seguinte metodologia de cálculo:

da Companhia. Alem disso, nosso endividamento atende aos critérios

Sumário de
Conteúdo da GRI

e indicadores de desempenho exigidos pelas instituições no mercado
Inadimplência (%) =

∑ Débitos vencidos > 15 dias ≤ 360 dias
∑ Faturamento no período de 12 meses

financeiro, bem como pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES. Para informações detalhadas, consultar a Nota
Explicativa – NE. 22, página 65 das Demonstrações Financeiras.
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das previsões de mercado de energia, à medida que elas são utilizadas para a
compra de energia da Distribuidora, planejamento tarifário e planejamento
financeiro.
Divida Líquida*/EBITDA

O Sistema introduziu

Covenant de 3,5
Divida líq./EBITDA

2,8

uma

melhora

significativa

nas

técnicas

e

consequentemente no nível de assertividade à medida que elabora as
previsões do mercado utilizando análise de séries temporais, redes neurais,

2,4

lógica Fuzzy e métodos clássicos de previsão, apresentando os resultados
das projeções de energia e demanda por classe, nível de tensão e posto

1,4

tarifário, dentro de um horizonte decenal, e com frequências variadas.

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil

0,7
1.014

2.545

2012

2013

Dívida
Líquida

5.517
2014

6.961
2015

Dívida Líquida
/EBITDA

*considera avais e garantias

Outro objetivo importante atingido com esse projeto foi a integração das

Sobre a Copel

diversas previsões elaboradas para diferentes objetivos, tanto aqueles já

Governança

citados acima quanto para o planejamento da operação e da expansão

Gestão da
Sustentabilidade

da própria empresa e também do setor elétrico (ONS, EPE), eliminando
duplicidade de dados e reduzindo o risco de divergência de informações.
Além de maior assertividade às projeções, o SPIM trouxe maior agilidade,
segurança e confiabilidade aos dados e processos, contribuindo para
otimização de tempo e menores desembolsos.

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual

O nível de endividamento da Copel, medido pelo índice que representa a relação

Capital Social e
de Relacionamento

entre a dívida líquida e o EBITDA, cresceu nos últimos anos, alcançando a marca

Capital Natural

de 2,8 vezes no final de 2015. Apesar do crescimento, o indicador está a uma

Capital de
Infraestrutura

distância adequada do limite dos nossos covenants, que é 3,5 vezes.

O endividamento está intrinsecamente ligado ao robusto programa de investimentos
da Companhia nos últimos anos.

Planejamento Energético
O Projeto P&D Sistema Previsão Integrada de Mercado - SPIM foi desenvolvido,
em conjunto com o Lactec, com o objetivo principal de mitigar riscos decorrentes

Capital Financeiro

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
Anexo
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04 Balanço social
BALANÇO SOCIAL ANUAL
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2015

2014

1 - BASE DE CÁLCULO
NE 31

Receita Líquida - RL
G4-EC1

NE 32.2

2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS

(1)

% Sobre RL
16.066

0,1

842.948

5,7

754.218

5,4

Alimentação (auxílio alimentação e outros)

119.410

0,8

105.425

0,8

Encargos sociais compulsórios

271.224

1,8

247.826

1,8

Plano previdenciário

68.090

0,5

66.972

0,5

Saúde (plano assistencial)

205.291

1,4

153.539

1,1

Capacitação e desenvolvimento profissional

10.600

0,1

8.056

0,1

Participação nos lucros e/ou resultados

78.462

0,5

92.657

0,7

Indenizações trabalhistas

6.905

0,0

6.588

0,0

Outros benefícios

16.118

0,1

15.177

0,1

1.638.242

11,1

1.466.524

10,5

3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
Cultura

% Sobre RL

% Sobre RL

7.568

0,1

13.016

0,1

Saúde e saneamento

3.121

0,0

4.421

0,0

Esporte

1.801

0,0

3.130

0,0

Outros
Pesquisa e Desenvolvimento
Programa de Eficiência Energética
Programa Morar Bem
Programa Tarifa Noturna
Outros

128.231
66.361
38.666
12.769
3.833
6.602

0,9
0,5
0,3
0,1
0,0
0,0

108.310
51.581
15.856
19.692
4.665
16.516

0,8
0,4
0,1
0,1
0,0
0,1

Total das contribuições para a sociedade

140.721

1,0

128.877

0,9

Tributos (excluídos encargos sociais)

10.495.595

71,3

4.394.165

31,6

Total

10.636.316

72,2

4.523.042

32,5

4 - INDICADORES AMBIENTAIS
Investimentos relacionados com as operações da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos externos
Total
Quantidade de sanções ambientais
G4-EN29

% Sobre RL

0,1

Total

(2)

13.918.517

19.194

Remuneração dos administradores
Remuneração dos empregados

NE 32.2

14.728.131

Valor das sanções ambientais (R$ mil)

% Sobre RL
490.621

3,3

856

0,0

491.477

3,3

333.873

1

2

132

1.600
2015

Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar resíduos, o consumo em geral na
produção/operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa:
NE - Nota Explicativa

(X) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 51% a 75%
( ) cumpre de 76% a 100%

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil
Sobre a Copel
Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

2,4
0,0

Capital Financeiro

2,4

Metas 2016
( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 51% a 75%
(X) cumpre de 76% a 100%

Temas
Relevantes

Capital de
Infraestrutura

% Sobre RL
333.021

Sobre o
Relatório

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
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04 Balanço social
2015
G4-LA12

2014

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

8.813

8.777

234

235

Escolaridade dos empregados(as):

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total Superior e extensão universitária
Total 2º Grau
Total 1º Grau

4.282
4.343
188

2.993
3.673
181

1.289
670
7

3.849
4.802
126

2.684
4.044
124

1.165
758
2

Faixa etária dos empregados(as):
(3)

Abaixo de 18 anos
De 18 até 30 anos (exclusive)
De 30 até 45 anos (exclusive)
De 45 até 60 anos (exclusive)
60 anos ou mais

1.100
4.257
3.371
85

1.331
4.159
3.232
55

Mulheres que trabalham na empresa

1.966

1.927

% Mulheres em cargos gerenciais:
em relação ao número total de mulheres
em relação ao número total de gerentes

5,4
19,9

5,3
20,6

Negros(as) que trabalham na empresa

981

1.002

% Negros(as) em cargos gerenciais:
em relação ao número total de negros(as)
em relação ao número total de gerentes
Portadores(as) de necessidades especiais

3,3
6,0

195

Dependentes

15.580

16.256

(4)

Terceirizados

6.457

5.895

(5)

Aprendiz(es)

252

177

(5)

Estagiários(as)

333

313

Nº de processos trabalhistas em andamento
no final do exercício
Nº de processos trabalhistas encerrados no exercício

4.795

4.867

1.011

552

Contexto
do Setor
Perfil
Sobre a Copel
Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

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

Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente

2,7
5,4

207

Sobre o
Relatório

19

19

254

263

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Balanço Social
43.360
558
2.649

99,3%
100,0%
17,1%

34.106
515
2.680

100,0%
97,5%
17,2%

Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
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Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por:
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por:
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna
dos trabalhadores, a empresa:

Metas 2016

direção e gerências

direção e gerências

todos + Cipa

todos + Cipa

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

2015

2014

14.456.447

7.860.056

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

2015

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

7,9%
9,3%
74,1%
2,8%
5,9%

9,1%
15,5%
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 - 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.						
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Índice
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.

INDICADOR

Sobre o
Relatório

DETALHES OU PÁGINA DE REFERÊNCIA

PACTO GLOBAL

Estratégia à Análise
G4-1 Mensagem do presidente

6

G4-2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

6, 8, 15, 16, 22

Mensagem do
Presidente

Todos

Contexto
do Setor

Perfil Organizacional
G4-3 Nome da organização

12

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços

12

G4-5 Localização da sede da organização

12

G4-6 Países onde a organização opera

12

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

12, 19

G4-8 Mercados em que a organização atua

14

G4-9 Porte da organização

14, 27

G4-10 Perfil dos empregados

27

Temas
Relevantes

Perfil
Sobre a Copel
Governança
Gestão da
Sustentabilidade
6

Por Categoria

Feminino

Masculino

Total

Conselheiro

3

34

37

Diretor

0

23

23

*Empregado

1.805

6.303

*Gerente

104

Estagiário

187

Por Categoria

Desempenho
em Capitais

Feminino

Masculino

Total

Total

0

136

136

Empregado

0

135

135

8.108

Gerente

0

1

1

416

520

Total

136

1.937

2.073

136

323

Empregado

135

1.910

2.045

Gerente

1

27

28

Total

1.377

3.554

4.931

Empregado

1.339

3.468

4.807

Gerente

38

86

124

Capital de
Infraestrutura

Total

396

1.092

1.488

Capital Financeiro

Empregado

331

790

1.121

Gerente

65

302

367

Total Geral

1.909

6.719

8.628

Operacional

Prof. Técnico
Nível Médio

*Empregados diretos

Carga horária/dia

Feminino

Masculino

Total

Jornada de 4

34

45

79

Jornada de 6

363

418

781

Jornada de 8

1.512

6.256

7.768

Total Geral

1.909

6.719

8.628

Por região

Feminino

Masculino

Total

Sul

1.903

6.648

8.551

Sudeste

0

9

9

Centro-Oeste

6

57

63

Nordeste

0

5

5

Total de empregados

1.909

6.719

8.628

Prof. Técnico
Nível Médio

Prof. Nível Superior

Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

Balanço Social
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G4-11 Percentual de empregados cobertos por negociação coletiva

27

1,2,3

G4-12 Descrição da cadeia de fornecedores da organização

34

Todos

G4-13 Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, participação
acionária e cadeia de fornecedores

12, 50

G4-14 Descrição sobre como a organização aplica o princípio da precaução

22

G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente

3, 23, 79

Todos

G4-16 Participação em associações e organizações

23, 79

Todos

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

Aspectos Materiais Identificados e Limites
G4-17 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

3, 13

G4-18 Processo de definição do conteúdo do relatório

3, 4

G4-19 Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo

5

G4-20 Limite, dentro da organização, de cada aspecto material

5

G4-21 Limite, fora da organização, de cada aspecto material

5

Contexto
do Setor

G4-22 Reformulações de informações fornecidas em Relatórios anteriores

3
Reformulações nas informações são apontadas ao longo do relatório, junto do contexto da mudança

Perfil

G4-23 Alterações significativas de escopo e limites de aspectos materiais em
relação a relatórios anteriores

3, 4

Mensagem do
Presidente

Sobre a Copel
Governança

Engajamento de Stakeholders
G4-24 Grupos de stakeholders engajados pela organização

4, 5

G4-25 Base usada para a identificação e seleção de stakeholders para
engajamento

4

G4-26 Abordagem para envolver os stakeholders

4

G4-27 Principais tópicos e preocupações levantadas durante o engajamento,
por grupo de stakeholders

5

Todos

Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano

Perfil do Relatório
G4-28 Período coberto pelo relatório

3

G4-29 Data do relatório anterior mais recente

3

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios

3

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo

4

G4-32 Opção da aplicação das diretrizes e localização da tabela GRI

3, 64

G4-33 Política e prática atual relativa à busca de verificação externa

3, 76

Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
10

Governança

Capital Natural

G4-34 Estrutura de governança da organização e sua composição

18

Capital de
Infraestrutura

G4-35 Processo de delegação do mais alto órgão de governança para tópicos
econômicos, ambientais e sociais

23

Capital Financeiro

G4-36 Processo de designação de cargos e funções de nível executivo
responsável pelos tópicos econômicos, ambientais e sociais e se esses
responsáveis se reportam diretamente ao mais alto órgão de governança

23

G4-37 Processos de consulta entre stakeholders e o mais alto órgão de
governança em relação aos tópicos econômicos, ambientais e sociais

A Companhia conta com diversas estruturas para estabelecer o diálogo e atender às demandas de seus públicos, conforme apresentado
no subcapítulo de Práticas de Integridade

G4-38 Composição do mais alto órgão de governança e dos seus comitês

18, 19

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança

19

G4-40 Critérios de seleção e processos de nomeação para o mais alto órgão
de governança e seus comitês

19

G4-41 Processos de prevenção e administração de conflitos de interesse

17

10

G4-42 Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos na definição
de políticas e metas de gerenciamento de impactos

A Diretoria Reunida tem funções executivas e aplica a estratégia da Companhia. O Conselho de Administração delibera e define a
orientação geral dos negócios

Todos

Todos
Todos

Balanço Social
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G4-43 Medidas tomadas para aprimorar e desenvolver o conhecimento do
mais alto órgão de governança sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais

20

Todos

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

20

Todos

G4-45 Responsabilidades pela implementação das políticas econômicas,
ambientais e sociais

22, 23

G4-46 Papel da governança na análise da eficácia dos processos de gestão de
risco da organização para temas

22

G4-47 Frequência com que o mais alto órgão de governança analisa impactos,
riscos e oportunidades

19, 22

G4-48 Aprovação formal do relatório de sustentabilidade da organização

O Conselho de Administração - CAD aprovou no dia 15.03.2016, a estrutura de relato integrado aplicada ao Relatório de Sustentabilidade
Copel 2015 e respectivos temas estratégicos e materiais, os quais devem ser o foco da gestão da Companhia e da comunicação com os
seus públicos de relacionamento

G4-49 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao mais alto
órgão de governança

22

G4-51 Políticas de remuneração aplicadas ao mais alto órgão de governança

19
A remuneração dos administradores e conselheiros fiscais é composta apenas pelo honorário, não havendo pagamentos vinculados ao
atingimento de quaisquer metas, nem remuneração variável ou indicadores de desempenho

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

10

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil

G4-52 Processo adotado para a determinação da remuneração

19

G4-53 Participação dos stakeholders em relação à remuneração

O processo de remuneração da Companhia não contempla a participação dos stakeholders

Sobre a Copel

G4-54 Relação proporcional entre o maior salário e a média geral da
organização

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

Governança

G4-55 Relação proporcional entre o aumento do maior salário e o aumento
médio da organização

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

Gestão da
Sustentabilidade

Ética e Integridade

Desempenho
em Capitais

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da
organização

12, 20, 21

Todos

G4-57 Mecanismos internos e externos adotados de orientação sobre
comportamentos éticos e de conformidade com a legislação

21

10

G4-58 Mecanismos internos e externos adotados pela organização para
comunicar preocupações em torno de comportamentos não éticos ou
incompatíveis com a legislação

Capital
Humano

21

10

Capital
Intelectual

Aspecto Econômico

Capital Social e
de Relacionamento

Desempenho Econômico
G4-EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído

27, 28, 41, 54, 55, 56, 60, 62

1, 2, 7, 8, 9

G4-EC2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as
atividades da organização em decorrência de mudanças climáticas

43, 56

1, 2, 7, 8, 9

Presença no Mercado
G4-EC5 Variação da proporção do salário mais baixo em relação ao salário
mínimo local

Variação entre o salário mais baixo e o salário mínimo: 2,19
Variação entre o salário mais baixo e o salário mínimo - Homens: 2,02
Variação entre o salário mais baixo e o salário mínimo - Mulheres: 2,19
Salário mínimo nacional em 31/12/2015: R$ 788,00

1, 2, 6

Impactos Econômicos Indiretos
G4-EC7 Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e
serviços oferecidos para benefício público

40, 41

1, 2, 7, 8, 9

Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Balanço Social
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Atividades

Descrição do investimento

Impactos atuais e esperados

Parque com extensão de 4 km, abrangendo grande parte
da Orla do município de União da Vitória, na faixa de APP
do reservatório da UHE GBM. Conta com 3 quadras de
esporte, 1 pista de skate, 1 pista de motocross e 1 mirante.

- Opções de esporte e lazer;
- Impulso ao turismo do município;
- Iluminação do parque ampliando a segurança da região;
- Impedimento de ocupações irregulares na área alagável
da APP;
- Investimentos com equipe de paisagismo e manutenção
de áreas verdes.

Apoio técnico às prefeituras municipais inseridas na área de
influência da UHE Colíder na elaboração e/ou implantação
de seus Planos Diretores Participativos.

Foi contratada empresa especializada para assessorar as
prefeituras em todas as etapas de mobilização, capacitação,
divulgação, diagnóstico e minutas dos projetos de lei.

Os municípios foram melhor preparados para acolher o
empreendimento, através de estímulos à institucionalização
de estruturas de planejamento e gestão territorial.

Monitoramento e fomento das atividades econômicas
locais, desde o início da construção da UHE Colíder até
alguns anos após o término.

Reuniões para desenvolvimento de atividades pesqueiras;
Plano de Ação de Desenvolvimento do Turismo; produção
familiar inseridas nos municípios da área de influência da
UHE Colíder e Oficinas de Capacitação em processos de
gestão da produção, beneficiamento e comercialização.

Reconfiguração e estímulos ao desenvolvimento de
atividades econômicas sustentáveis, contribuindo para
a dinamização dos municípios e redução dos riscos de
retração econômica ao término das obras da UHE Colíder.

Foram repassados, barcos, caminhonetes, motos, móveis,
lanternas recarregáveis, impressoras, câmeras digitais,
GPSs, licenças de software e materiais entomológicos.
Ainda estão previstas ambulâncias, materiais de escritório,
aparelhos de informática, equipamentos e insumos de
laboratório e os serviços de apoio logístico.

Prevenção de surtos da doença durante a construção
do empreendimento e fortalecimento permanente das
condições de vigilância ambiental e epidemiológica dos
municípios na área de influência do empreendimento, por
se tratar de uma região endêmica de Malária.

Implantação de Parque Linear - Caminhos do Iguaçu localizado em União da Vitória, estado do Paraná.

Monitoramento e Vigilância Epidemiológica na área de
influência da UHE Colíder, de acordo com as orientações
do Ministério da Saúde. Foi pactuado com as autoridades
locais um Plano de Ação para Controle desta doença.

Projetos Sociais BNDES - UHE Colíder - Demandas
sociais apresentadas pelos gestores municipais que foram
acolhidas pela Diretoria da Copel.

Os investimentos por município foram os seguintes:
- Nova Canaã do Norte: 2 ambulâncias;
- Itaúba: 1 van adaptada para transporte de pacientes;
- Cláudia: 1 equipamento de raio-X e processadora, 2
playgrounds para 2 creches municipais, 1 ambulância e 1
micro-ônibus;
- Colíder: 46 aparelhos de ar-condicionado para
climatização de 12 escolas municipais; Construção da sede
do conselho tutelar.

G4-EC8 Impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão
dos impactos

Tipo de investimentos
- Valor investido de R$ 2.935.314,31;
- Contrapartida do município, em ações de educação
ambiental e manutenção do parque.

Sobre o
Relatório
- Valor investido de R$ 190.613,08;
- Contrato de prestação de serviços.
- Valor investido de R$ 351.812,80;
- Contratos de prestação de serviços.

- Valor investido de R$ 1.223.921,65;
- Termos de doação.

Articulações com o poder público local que impulsionam
projetos e políticas públicas para o atendimento de diversos
segmentos da comunidade local.

Desempenho
em Capitais

16, 36

1, 2, 7, 8, 9

34

1, 2, 7, 8, 9

45

7, 8

Capital
Humano
Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento
Capital Natural

Água

G4-EN9 Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água

Perfil

Gestão da
Sustentabilidade

Valor investido de R$ 1.207.274,10.

Energia

G4-EN8 Total de água retirada por fonte

Contexto
do Setor

Governança

Aspecto Ambiental

G4-EN3 Consumo de energia dentro da organização

Mensagem do
Presidente

Sobre a Copel

Práticas de Compras
G4-EC9 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais

Temas
Relevantes

45
45
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

7, 8

Capital de
Infraestrutura

8

Capital Financeiro

Balanço Social
Biodiversidade
G4-EN11 Unidades operacionais próprias, arrendadas ou administradas
dentro ou nas adjacências de áreas protegidas e áreas de alto valor para a
Biodiversidade situadas fora de áreas protegidas

A Copel, incluindo ativos da Copel GeT e Copel DIS, possui 8.208,4 km de linhas de transmissão com tensões que variam de 69 a 500kV.
Desse total, apenas 82,146 km atingem unidades de conservação de Proteção Integral, conforme Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC, apenas 0,96% de sua extensão total

G4-EN12 Descrição de impactos significativos de atividades, produtos e
serviços sobre a biodiversidade em áreas protegidas e áreas de alto valor
para a Biodiversidade situadas fora de áreas protegidas

46
Durante o ano de 2015 foram realizados 8 estudos ambientais prévios e elaborado os respectivos Relatórios Ambiental Simplificado RAS, dos seguintes empreendimentos: SE Douradina; SE Bela Vista; SE Colombo; SE Rio Branco do Sul; LT Joaquim Távora; LT ATM - RBS;
SE Catanduvas; LT Cafelândia. Nesses estudos não foram identificados impactos relevantes na biodiversidade considerando a magnitude
dos empreendimentos e suas localizações

8

Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
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G4-EN13 Habitats protegidos ou restaurados

47

8

Estação Ecológica do Rio dos Touros é classificada como de Proteção Integral e visa a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Foi criada em 05 de junho de 2001, através do Decreto Estadual 4.229/2001, para compensação
ambiental da UHE Governador Ney Braga. A Cobertura Vegetal predominante é a Floresta Ombrófila Mista ou Floresta de Araucária. Possui uma área de 1.231,06 hectares e está localizada na margem direita do reservatório da UHE Governador Ney
Braga (Salto Segredo), município de Reserva do Iguaçu, no Paraná.
Estação Ecológica Tia Chica será classificada como de Proteção Integral, objetivando a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Possui área de 423,12 ha e está localizada no remanso do reservatório da UHE Derivação do Rio
Jordão, município de Pinhão, Paraná. A área declarada de Utilidade Pública para fins de desapropriação ainda não foi decretada como Unidade de Conservação, sendo que o processo encontra-se em tramitação.
Parque Estadual do Rio Guarani é classificado como de Proteção Integral e tem por objetivo a preservação de ecossistemas naturais de relevância ecológica e beleza cênica. Começou a ser estudado pela Copel em 1997, em decorrência da
implantação da UHE Governador José Richa. Apresenta como formações Florestais predominantes a Floresta Estacional Semidecidual e a Floresta Ombrófila Mista ou de Araucária. Possui área de 2.322,00 ha e está localizado na margem direita do
reservatório da UHE. Governador José Richa (Salto Caxias), município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná.
Parque Estadual do Lago Azul é classificado como de Proteção Integral e tem por objetivo a preservação de ecossistemas naturais de relevância ecológica e beleza cênica. Possui área de 1.749,00 hectares e está localizado na Floresta Estacional
Semidecidual e Floresta Ombrófila Mista ou de Araucária, compensando as áreas afetadas pelo reservatório e entorno da UHE Mourão, município Campo Mourão e Luiziana, Estado do Paraná. Foi criado pelo Decreto Estadual n.° 3.256/1997.
A Copel mantém convênio com o IAP - Instituto Ambiental do Paraná - desde 2012, onde cede postos de serviços terceirizados que trabalham exclusivamente na produção de mudas florestais nativas utilizadas na restauração de Áreas de Preservação
Permanente, Reservas Florestais Legais e Áreas de Reposição Florestal. Além disso, parte das mudas produzidas nos Hortos Florestais da Copel são doadas e utilizadas na restauração florestal do estado.
Fonte: Contratos Copel e http://www.bioclima.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=41
Todas essas Áreas Protegidas criadas pela Copel apresentam características de biodiversidade similares ou superiores aos locais afetados para a instalação dos empreendimentos compensados. Só são aceitas para a formação de Unidades de
Conservação áreas com evidente interesse ambiental de maneira a representar as formações florestais originais. Mais informações em Unidades de Conservação no site.

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil
Sobre a Copel

ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
G4-EN14 Número total de espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e em
outras listas de conservação com habitats situados em áreas afetadas por
operações da organização

Criticamente
ameaçadas de
extinção

Ameaçadas de
extinção
2

Quase
ameaçadas

Vulneráveis
12

Governança

34

Pouco
preocupantes
11

8
28

Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais

Emissões

Capital
Humano

G4-EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)

43

7, 8

G4-EN16 Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da
aquisição de energia (Escopo 2)

43

7, 8

G4-EN17 Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 3)

43

7, 8

Capital
Intelectual

G4-EN18 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

Intensidade de emissões (ton de CO2 eq escopo 1 e 2) por Receita Operacional Líquida alcançada em R$ mil: 0,045

G4-EN19 Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

43

7, 8, 9

Capital Social e
de Relacionamento

G4-EN20 Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO)

A Copel não mantém atividades de produção, importação ou exportação de SDO

7, 8

Emissões Atmosférica

G4-EN21 Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas

583

SOx

4.797

Poluentes Orgânicos Persistentes (POP)
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)
Poluentes atmosféricos perigosos (HAP)
Material Particulado (MP)

Capital de
Infraestrutura

2015

NOx

0

Capital Natural

Capital Financeiro
7, 8

0,42

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI

0
229

Parecer da
Auditoria

Efluentes e Resíduos
G4-EN22 Descarte total de água, discriminado por qualidade e destinação

Em 2015, as instalações administrativas da Copel, no estado do Paraná, descartaram 106.507,2 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

8

G4-EN23 Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição

46

8
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Conformidade
60

Multas significativas
G4-EN29 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções
não monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com leis
e regulamentos ambientais

Valor monetário de multas significativas (R$)
Número de sanções não monetárias

2013

2014

2015

25.000

0

132.000

1

0

1

8

No ano de 2015, houve uma sanção não monetária, com natureza jurídica de suspensão de atividades (auto de infração 013510/15
- ICMBio) - que, por sua vez, já foi restabelecida. Também, no ano de 2015, foi ajuizada Ação Civil Pública, pela Organização
Não Governamental “M.A.E”, em face da Copel Distribuição S.A., cujo pedido engloba indenização por danos e materiais,
contigenciando o valor de R$ 1.058.897,10.

Temas
Relevantes

Fornecedores
G4-EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em
critérios ambientais

38

G4-EN33 Impactos ambientais negativos significativos, reais e potenciais,
na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a este respeito

38

8
8

Aspecto Social

G4-LA1 Número total e taxas de novas contratações de
empregados e rotatividade

27

G4-LA2 Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que não são
oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período

28
A Copel oferece um pacote de benefícios que contribuem para o bem-estar de todos os empregados: Auxílio Alimentação, Vale
Lanche, Auxílio Creche, Licença Maternidade Estendida, Licença Paternidade Estendida, Participação nos Lucros e Resultados – PLR,
Antecipação do 13º Salário, Auxílio Educação, Capacitação em Língua Estrangeira, Adiantamento de Férias, Abono de Férias, Flexibilidade,
Auxílio Pessoa Com Deficiência, Programa de Reabilitação e Readequação Profissional, Premiação por Segurança no Trânsito,
Complementação Auxílio Doença, Programa de Dependência Química, Vacinação.
Benefícios de qualidade de vida - Jogos Internos, Jogos do Sesi, Programa Pré-Aposentadoria, Espaço Energia e Saúde, Coral da Copel
Benefícios ofertados por meio da Fundação Copel - Previdência Privada, Plano Pecúlio, Pró-Saúde III, Empréstimos

1, 2, 6

Ao todo, estiveram de licença maternidade e paternidade no período, respectivamente, 117 e 283, sendo que 98,29% após tirar uma licença
maternidade: 115 e 100% – após tirar uma licença paternidade: 283

6

6

Governança
Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano
Capital
Intelectual

Saúde e Segurança no Trabalho
31

Capital Social e
de Relacionamento

Treinamento e Educação
G4-LA9 Número médio de horas de treinamento por ano por empregado

29

6

G4-LA10 Programas de gestão de competências e aprendizagem contínua

29

6

G4-LA11 Percentual de empregados que recebem regularmente
análises de desempenho

29

6

Diversidade e Igualdade de Oportunidades
G4-LA12 Composição dos grupos responsáveis pela governança e
discriminação de empregados por categoria funcional, gênero, faixa etária,
minorias e outros indicadores de diversidade

Contexto
do Setor

Sobre a Copel

Emprego

G4-LA6 Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos,
absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho

Mensagem do
Presidente

Perfil

Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente

G4-LA3 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença
maternidade e paternidade

Sobre o
Relatório

Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

61
Mais informações estão descritas no indicador G4-10 deste índice

6

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI

Avaliação de Fornecedores em Práticas Trabalhistas
G4-LA14 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em
critérios relativos a práticas trabalhistas

38

1, 2, 7, 8

G4-LA15 Impactos negativos significativos, reais e potenciais, para as práticas
trabalhistas na cadeia de fornecedores

38

1, 2, 7, 8
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Direitos Humanos
Investimentos
G4-HR1 Número total e percentual de acordos e contratos de investimentos
significativos que incluem cláusulas de direitos humanos

38

2

Direitos Indígenas
G4-HR8 Número total de casos de violação de direitos de povos indígenas e
tradicionais e medidas tomadas

41

1

Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos
G4-HR10 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em
critérios relacionados a direitos humanos
G4-HR11 Impactos negativos significativos, reais e potenciais, em direitos
humanos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas

38

1, 2

38

1, 2

Sociedade
G4-SO1 Percentual de operações com programas de engajamento da
comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local

100% das operações

1, 2, 7, 8

G4-SO2 Operações com impactos negativos significativos, reais
e potenciais, nas comunidades locais

16, 39

1, 2, 7, 8

Combate à Corrupção
20

10

G4-SO4 Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos
de combate à corrupção

20

10

G4-SO5 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

20
Um dos casos confirmados de corrupção era relacionado às vantagens financeiras em benefício próprio e de terceiros.
Outro caso ocorreu em São José dos Pinhais com empregados realizando a cobrança indevida de valores de clientes.
Ambos os casos resultaram em demissão

10

Perfil
Sobre a Copel

Por sua composição de capital misto, a Companhia é legalmente impedida de efetuar este tipo de contribuição

10

Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano

Políticas Públicas

Concorrência Desleal

Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento

A Copel não possui ações judiciais pendentes ou encerradas referentes à concorrência desleal e a violações de leis antitruste e da
regulamentação de monopólio em que a organização tenha sido identificada como participante

Conformidade

Capital Natural

G4-SO8 Valor monetário de multas significativas e número total de
sanções não monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade
com leis e regulamentos

2013

2014

8.683.432

7.634.638

4.750.816

Número de sanções não-monetárias

1

0

1

Processos movidos por meio de mecanismos de arbitragem

0

0

0

Valor monetário total das multas significativas (R$)

2015

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Balanço Social

Avaliação de Fornecedores em Impactos na Sociedade
G4-SO9 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em
critérios de impactos na sociedade

38

1, 2, 7, 8, 10

G4-SO10 Impactos negativos significativos, reais e potenciais, da cadeia
de fornecedores na sociedade e medidas tomadas a este respeito

38

1, 2, 7, 8, 10

Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Impactos na Sociedade
G4-SO11 Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos
na sociedade registradas, processadas e solucionadas por meio de
mecanismo formal

Mensagem do
Presidente

Governança

G4-SO3 Número total e percentual de operações submetidas a avaliações
de riscos relacionados à corrupção e os riscos significativos identificados

G4-SO7 Número total de ações judiciais movidas por concorrência desleal,
práticas de truste e monopólio e seus resultados

Temas
Relevantes

Contexto
do Setor

Comunidades Locais

G4-SO6 Valor total de contribuições financeiras para partidos políticos
e políticos, discriminado por país e destinatário/beneficiário

Sobre o
Relatório

Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da
Auditoria
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Responsabilidade pelo Produto
Rotulagem de Produtos e Serviços
G4-PR5 Resultados de pesquisas de satisfação do cliente

34, 35, 36

Conformidade
G4-PR9 Valor monetário de multas significativas por não conformidade com
leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços

Em 2015, não houve nenhum caso de não-conformidade associada a Qualidade no Teleatendimento (Índices INS, Iab e ICO), Qualidade
nos Serviços de Distribuição - DIC, FIC e DIMIC ou Níveis de Tensão de Fornecimento

Sobre o
Relatório

SUPLEMENTO SETORIAL
Indicador

Detalhes ou página de referência

Pacto Global

Perfil Organizacional
G4-EU1 Capacidade instalada discriminada por fonte primária de energia e
por regime regulatório

50

G4-EU2 Produção de energia líquida discriminada por fonte primária de
energia e regime regulatório

50, 52

G4-EU3 Número de clientes residenciais, industriais, institucionais e comerciais

34

G4-EU4 Comprimento das linhas de transmissão e distribuição, aéreas e
subterrâneas, discriminadas por sistema regulatório

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil

52

Sobre a Copel

Gerenciamento da Demanda por Energia Elétrica

G4-DMA EU7 Programas de gerenciamento pelo lado da demanda, incluindo
programas residencial, comercial, institucional e industrial

Governança

37
As concessionárias de distribuição desenvolveram e implementaram campanha com objetivo de esclarecer os consumidores de sua área
de concessão sobre o funcionamento do mecanismo de bandeiras tarifárias e conscientizá-los sobre o uso eficiente da energia elétrica.
A campanha visou atingir o maior público possível, em todo o país. Para tanto foram produzidos vídeos, spots e peças publicitárias para
serem veiculados na TV, Rádio, Internet e veículos impressos, com linguagem simples e didática

Gestão da
Sustentabilidade

Pesquisa & Desenvolvimento
G4-DMA EU8 Atividades e investimentos em pesquisa e desenvolvimento
com o objetivo de disponibilizar eletricidade mais confiável e promover o
desenvolvimento sustentável

32

1, 7, 8

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano

Disponibilidade e Confiabilidade
G4-DMA EU6 Forma de gestão para assegurar a disponibilidade e
confiabilidade do fornecimento de eletricidade a curto e longo prazo

Temas
Relevantes

50

Capital
Intelectual

Os processos de Operação e Manutenção (O&M) da Geração têm um modelo de gestão suportado por técnicas de Confiabilidade. A Operação e Manutenção Baseadas em Confiabilidade (O&MBC) é um processo estruturado que visa,
por meio das análises de causa e efeito, definir as políticas ideais de gerenciamento de falha para evitar ou restringir as consequências das falhas funcionais e suas relações (saúde, meio ambiente, segurança e custos), quando aplicada a
qualquer ativo físico, considerando o seu contexto operacional.

Capital Social e
de Relacionamento

A garantia de confiabilidade e disponibilidade de eletricidade no sistema de Distribuição da Copel é um complexo sistema que envolve o planejamento das redes no médio e longo prazos e também diversas ações de curto prazo,
chamado de Operação de Redes de Distribuição.

Capital Natural

O planejamento das redes de distribuição é analisado através de estudos de médio e longo prazos, envolvendo basicamente três subprocessos por classe de tensão: Sistema de Distribuição de Baixa Tensão, nas tensões de 220/127V e
254/127V, Sistema de Distribuição de Média Tensão, nas tensões de 13,8kV e 34,5kV e Sistema de Distribuição de Alta Tensão, nas tensões de 69kV, 88kV e 138kV.

Capital de
Infraestrutura

Para os circuitos de baixa tensão, o projetista de redes utiliza, entre outros, dados de carga (demanda) e capacidade dos consumidores.

Capital Financeiro

Para os sistemas de média tensão, o planejamento utiliza dados de consumo e demanda dos clientes, dados de crescimento de mercado (informados pela área de estudos de mercado de energia da DIS) e também dados de medições de
subestações.

Balanço Social

Para os sistemas de alta tensão, o planejamento utiliza dados de consumo e demanda dos clientes, dados de crescimento de mercado (informados pela área de estudos de mercado de energia da DIS), dados de medições de
subestações e dados informados pelos órgãos do setor elétrico, o ONS (Operador Nacional do Sistema) e a EPE (Empresa de Pesquisa Energética). Diversos estudos são conduzidos e elaborados em conjunto com esses órgãos.

Sumário de
Conteúdo da GRI

As redes são simuladas considerando o crescimento vegetativo de determinada região e são planejadas obras sistêmicas para suprir a demanda de energia dos consumidores.
A Operação das Redes de distribuição trabalha para garantir a confiabilidade e a disponibilidade de energia elétrica no curto prazo, utilizando sistemas informatizados e profissionais para garantir a disponibilidade do sistema elétrico,
coordenar o restabelecimento e otimizar as equipes de manutenção e serviços.
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G4-EU10 Capacidade planejada em comparação à projeção de demanda
de eletricidade a curto e longo prazo

O planejamento da expansão da geração é realizado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, considerando toda a carga do Sistema
Interligado Nacional – SIN

Eficiência do Sistema

Eficiência média de geração
UTE Figueira
- Combustível: carvão mineral
- Potência instalada: 20MW
- Eficiência – base PCI

G4-EU11 Eficiência média de geração de usinas termelétricas, discriminada por
fonte de energia e por sistema regulatório

G4-EU12 Percentual de perda de transmissão e distribuição e relação ao total
de energia (%)

UTE Araucária
- Combustível: gás natural
- Potência instalada: 475MW (ciclo combinado)
- Eficiência – base PCI

2013
16,64

52,52

2014

2015

16,64

Sobre o
Relatório

16,64

52,41

Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente

54,43

Contexto
do Setor
53

Perfil

Biodiversidade

G4-EU13 Biodiversidade de habitats de compensação em comparação à
biodiversidade das áreas afetadas

47
A gestão sobre as áreas de compensação dos principais empreendimentos em instalação pela Copel GeT (UHE Colíder e LT-ARA
TAU) não permitem apresentar dados consolidados sobre as áreas de compensação destes, por ainda se encontrarem em processo
de negociação e/ou execução. Ao longo de 2016 essas áreas serão contabilizadas, podendo ser apresentadas no próximo relatório.
Área do habitat (km²): 0,03
Principais espécies conservadas/ protegidas: Avifauna, principalmente Sabia e Jurema (planta nativa)
Classificação do habitat: Floresta, bioma caatinga

Sobre a Copel
Governança
7, 8

Práticas Trabalhistas e Emprego
G4-DMA EU14 Programas e processos que asseguram a disponibilização de
mão de obra qualificada

28, 29

1, 2, 5

G4-EU15 Porcentagem de empregados com direito à aposentadoria
nos próximos 5 e 10 anos, discriminada por categoria funcional e região

Homens

Capital
Intelectual
Capital Social e
de Relacionamento

Mulheres

Até 30 de dez/2018

95

85

De 31 dez/18 a 30 dez/20

96

86

De 31 dez/20 a 30 dez/22

97

87

De 31 dez/22 a 30 dez/24

98

88

De 31 dez/24 a 30 dez/26

99

89

100

90

De 31 dez/26 em diante

Desempenho
em Capitais
Capital
Humano

27
Considerada nova regra para aposentadoria, em que os números 85 e 95 representam a soma da idade da pessoa e do tempo
de contribuição dela para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). 85 é para mulheres e 95 para homens. Esses valores
aumentam ao longo do tempo, levando em conta a expectativa de vida do brasileiro. 85/95 vai valer até 2018. Depois vai
aumentando, até 2027, quando será 90/100

Período

Gestão da
Sustentabilidade

1, 2, 5

Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Balanço Social
Sumário de
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Estimativa de dias trabalhados por empregados terceirizados e subcontratados em:

2014

2015

Atividades de construção

767520

777504

0

0

625248

672672

Atividades de operação
G4-EU17 Dias trabalhados por trabalhadores terceirizados e subcontratados
envolvidos em atividades de construção, operação e manutenção

Atividades de manutenção

Sobre o
Relatório

Informações referente ao negócio distribuição
Atividades executadas: limpeza e manutenção de escritórios e usinas geradoras de energia, manutenção de áreas verdes, Roçada sob linhas
de transmissão e faixas de servidão, viagens, alvenaria, aprendiz, atendimento em cantinas/copas, cadastramento geoprocessado, consultoria
especializada, contínuo, mensageiro, desenvolvimento de SW, digitação, elaboração de projetos, entrega de aviso de desligamento, ginástica
laboral, leitura de medidores, ligação, corte e religação de consumidores, limpeza e manutenção áreas verdes, manutenção de linhas e redes,
marcenaria, obras de engenharia, poda de árvores, recepção em portaria, roçada de faixa, serviços gerais, suporte técnico serviço computação,
telefonia, telecomunicações, treinamento e vigilância

G4-EU18 Porcentagem de trabalhadores terceirizados e subcontratados
submetidos a treinamento relevante de saúde e segurança

31
Em 2015, 5.955 empregados terceirizados e subcontratados da Copel Distribuição foram submetidos a treinamentos de saúde e segurança,
isso representa 100%. Na Copel Geração e Transmissão foram 3.291. Devido à grande rotatividade dos empregados contratados e devido
às características dos contratos (por demanda, p/ex.), não há como informar qual o percentual de contratados foram treinados. A empresa
adota como regra a realização dos treinamentos de integração de segurança para todos os seus contratados

Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente
1, 2, 5

Contexto
do Setor
Perfil

Comunidades Locais
G4-DMA EU19 Participação de stakeholders em processos decisórios
relacionados a planejamento energético de desenvolvimento de infraestrutura

Sobre a Copel

A participação dos stakeholders ocorre de formas diversas, de acordo com a fase de cada empreendimento. A seguir procuramos dar um detalhamento dos principais envolvidos:

Governança

Copel Holding: a Copel Distribuição é uma subsidiária integral da Copel Holding. Todas as decisões de investimentos são pautadas e aprovadas pela Holding.
Governo do Estado do Paraná: o governo é controlador das ações ordinárias e mantém o controle administrativo da Copel Holding, sendo portanto envolvido em todas as decisões estratégicas da Copel Distribuição.
Ministério de Minas e Energia: o Ministério atua de forma direta e indireta (através de suas empresas coligadas detalhadas a seguir) no processo decisório de investimentos a longo prazo.
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - órgão ligado ao MME, tem por objetivo normalizar e fiscalizar todos os serviços prestados pela Copel Distribuição. Tem a função de adequar e conciliar interesses da sociedade como
um todo e das empresas distribuidoras de energia.
EPE - Empresa de Pesquisa Energética - órgão ligado ao MME. Tem o objetivo de planejar as redes de transmissão, compatibilizando com as necessidades da Distribuição.
ONS - Operador Nacional do Sistema - órgão ligado ao MME. Tem o objetivo de operar o sistema interligado e apontar problemas e soluções das redes das Distribuidoras.
Conselho de Consumidores: representa as diversas classes de consumidores de energia elétrica em todos os níveis de planejamento - estratégico, tático e operacional.
Sociedade civil organizada: é representada por órgãos governamentais e não governamentais para discussões de empreendimentos de infraestrutura, como por exemplo Ministério Público Estadual, representações ou sindicatos
organizados.
Prefeituras Municipais - as prefeituras são também uma significativa parte interessada em todos os processos decisórios de empreendimentos de infraestrutura.
Órgãos ambientais e intervenientes: são responsáveis pela análise e aprovação do licenciamento ambiental e arqueológico das principais obras de infraestrutura da Copel DIS. Podemos citar principalmente o IAP, IPHAN, SMMA
Curitiba e ICMBio.
Durante a fase de implantação dos empreendimentos de infraestrutura, os procedimentos descritos abaixo são adotados para todos os projetos da Geração e Transmissão.
-

a comunidade é consultada através de audiências públicas conduzidas pelo órgão licenciador de forma direta, e, indiretamente através de alvarás/licenças/não óbices emitidas por prefeituras, órgãos ambientais etc.
a parte afetada é envolvida pelos programas socioambientais definidos durante o processo de licenciamento. Mudanças no plano de negócios são submetidos às gerencias responsáveis pela aprovação.
a comunidade é envolvida conforme ocorre o processo de licenciamento socioambiental e desvios no plano de negócios são levados aos níveis hierárquicos superiores, para tomada de decisão, tão logo sejam detectados.
desenvolvimento do plano de comunicação social e disponibilizados canais, conforme definido no licenciamento socioambiental.

DDN – Diretoria de Desenvolvimento de Negócios é responsável pela análise das oportunidades de negócios e conduz a aprovação junto à Diretoria e CAD - Conselho de Administração, responsável por aprovar as decisões estratégicas.
As aquisições de ativos quanto o desenvolvimento de projetos para participação de leilões seguem o alinhamento estratégico da empresa.
- No caso de aquisições de ativos, a finalização de aquisição de qualquer ativo depende da aprovação de órgãos reguladores, tais como ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, CADE - Conselho Administrativo de Defesa
Econômica e Órgãos Financiadores, além da necessária aprovação interna (Diretoria e Conselho de Administração), sendo todo processo fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado.
- No caso de preparação dos projetos para participação de leilões de energia, diversos órgãos participam do processo, sendo o órgão ambiental (IAP / Secretarias de Meio Ambiente / IBAMA) como órgão licenciador e diversos outros
como órgãos intervenientes (FUNAI, Fundação Palmares, Agência Nacional de Águas - ANA, INCRA, IPHAN, Instituto das Águas do Paraná), participando também do processo Ministério Público Federal e Estadual, Universidades
Locais e Poder executivo municipal e estadual.
As áreas coordenadoras e executoras dos projetos estão estruturadas para informar e detalhar todos os recursos envolvidos e garantir a participação dos stakeholders, inclusive os vulneráveis, observando a legislação ambiental, as
necessidades de audiências públicas nos processos de licenciamentos, reuniões técnicas informativas e obtenção de anuência dos municípios e dos órgãos intervenientes.
Este detalhamento permite a tomada de decisão sobre a concretização do negócio, ou não, considerando a viabilidade socioambiental, disponibilidade de recursos ambientais e anuências legais para os projetos.
No caso de aquisição de ativos, é condição prévia à execução do negócio a aprovação do Conselho de Administração (aprovações internas), sendo ainda necessárias e condicionadas à aprovação externa (ANEEL, CADE, Financiadores).
O desenvolvimento de projetos para posterior participação em leilões, tais como projetos eólicos, térmicos e hidrelétricos, passa pela fase do licenciamento ambiental, visto que é condição de participação dos leilões a obtenção de
licença ambiental prévia. Nesses casos, outro rol de stakeholders é parte do processo, face à execução de audiências públicas e/ou reuniões técnicas informativas com participação do poder público, sociedade e demais interessados,
conforme a legislação vigente e critérios dos órgãos ambientais licenciadores.
No caso dos processos de licenciamento ambiental, pode o órgão ambiental solicitar consultas à sociedade e demais interessados já na fase de emissão de termo de referência para elaboração dos estudos. Na maior parte dos
processos, o primeiro contato com a sociedade e demais interessados ocorre durante o processo de execução dos estudos ambientais, por meio de reuniões técnicas informativas, que visam levar ao conhecimento da sociedade o
desenvolvimento dos estudos e colher informações para análise dos possíveis impactos dos projetos e proposição de medidas mitigadoras (no caso de impactos negativos).
G4-DMA EU20 Abordagem para gestão de impactos de deslocamento

40

G4-EU22 Número de pessoas físicas e economicamente deslocadas ou
compensadas discriminado por tipo de projeto

40

Gestão da
Sustentabilidade

Desempenho
em Capitais
Capital
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Capital
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Balanço Social
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Provisão de Informações
G4-DMA EU24 Práticas utilizadas para endereçar barreiras relacionadas
a linguagem, cultura, baixa escolaridade e necessidades especiais que se
interpõem ao acesso à eletricidade e serviço de assistência ao consumidor,
assim como ao seu uso seguro

1, 2, 8

A Copel disponibiliza diversos canais de atendimento ao consumidor visando facilitar o acesso à seus produtos e serviços. Buscando facilitar o acesso à informação e aos serviços prestados para consumidores de baixa escolaridade,
a Copel participa de ações integradas desenvolvidas pelas Secretarias de Estado e Municípios; nesses eventos a Copel presta orientações ao público de forma lúdica, com utilização de jogos educativos e a VAN de Eficiência Energética,
quanto ao uso consciente e seguro de energia elétrica, além do atendimento comercial presencial à população, visando facilitar o acesso aos serviços e auxiliar no esclarecimento de dúvidas.
Alguns exemplos de práticas ocorridas no ano de 2015:
• UPS Cidadania (em Curitiba, nos bairros Parolim, CIC, Tatuquara)
• Paraná Cidadão (no Município de Almirante Tamandaré)

• Prefeitura no Bairro (Município de Colombo)
• Minha Casa Minha Vida (no município de Araucária)

A Copel possui em sua área de concessão, várias tribos indígenas e busca assegurar a este grupo o direito ao benefício tarifário diferenciado previsto na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica). Em 2015, 669 unidades consumidoras de
indígenas estavam inscritas na TSEE. Buscando facilitar o acesso à eletricidade, a Copel desenvolveu o projeto de atendimento com energia fotovoltaica, produzida por painéis que geram eletricidade a partir da radiação solar levando
energia às terras indígenas de Sambaquí, Cerco Grande, Cotinga e Shangri-lá.
A Copel oferece aos consumidores cegos a possibilidade de recebimento de suas faturas de energia em Braille. A solicitação pode ser feita diretamente nas agências e postos de atendimento personalizado ou via 0800 51 00 116.
Atualmente são emitidas mensalmente cerca de 100 faturas.
O site da Copel está adequado para o acesso às pessoas com deficiência visual.
Também, a Copel disponibiliza um canal atendimento junto à comunidade (Ouvidoria) que busca atuar na preservação dos valores como transparência, isonomia e imparcialidade no tratamento das questões que envolvem todas as
partes interessadas nos negócios da Companhia. O acesso é facilitado via site, 0800 e presencial.
Saúde e Segurança do Consumidor

G4-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

2013

2014

27

31

29

Número de óbitos de usuários do serviço

10

8

13

0

0

3

36, 79

G4-EU26 Percentual da população não atendida na área de concessão

A Copel atende 100% da população de sua área de concessão. Existem solicitações para novas ligações que serão atendidas dentro dos
prazos regulatórios

G4-EU27 Número de desligamentos residenciais por falta de pagamento,
discriminados por duração do desligamento e por sistema regulatório

1, 2, 7

232.716

Entre 48 horas e uma semana

41.852

Entre uma semana e um mês

54.293

Entre um mês e um ano

51.069
0

Número de unidades consumidoras desconectadas
pelo total tempo entre acordo de pagamento
Menos de 24 horas

G4-EU28 Frequência das interrupções no fornecimento de energia (FEC)

52

G4-EU29 Duração média das interrupções no fornecimento de energia (DEC)

52

G4-EU30 Fator de disponibilidade média da usina, discriminado por fonte de
energia e por sistema regulatório

53

Capital
Intelectual

Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Balanço Social

2015
268.742

Entre 24 horas e 48 horas

11.702

Entre 48 horas e 72 horas

17.004

Acima de 7 dias

Capital
Humano

Capital Social e
de Relacionamento

2015

Acima de um ano

Sobre a Copel

Desempenho
em Capitais

G4-EU23 Programas, incluindo os realizados em parceria com o governo,
visando melhorar ou manter ao acesso à eletricidade e serviço de assistência
ao consumidor, assim como ao seu uso seguro

Menor que 48 horas

Perfil

Gestão da
Sustentabilidade

Acesso

Número de unidades consumidoras desconectadas pelo tempo
entre a desconexão e o acordo de pagamento

Mensagem do
Presidente

Governança

2015

Número de acidentes de usuários do serviço

Número de casos relacionados à saúde e segurança, incluindo doenças e membros dos
públicos afetados em julgamentos e potenciais riscos associados

Temas
Relevantes

Contexto
do Setor

A Copel Distribuição possui 81,7% de agências e postos de atendimento adaptados arquitetonicamente para as pessoas com deficiência.

Acidentes e óbitos

Sobre o
Relatório

34.250
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07 Anexo
Anexo - Incorporação dos Princípios do Pacto Global
G4-15, G4-16, G4-EU23

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 2015, que podem ser localizados nos indicadores GRI reportados pela Copel.

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

ASSEGURAR a não
participação da empresa
em violações dos direitos
humanos

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

ELIMINAR todas as formas
de trabalho forçado ou
compulsório

ASSUMIR uma abordagem
preventiva responsável e
proativa para os desafios
ambientais

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

ESTIMULAR práticas que
eliminem qualquer tipo de
discriminação no emprego

INCENTIVAR o desenvolvimento
e a difusão de tecnologias
ambientalmente responsáveis

DESENVOLVER iniciativas
e práticas para promover e
disseminar a responsabilidade
socioambiental

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

Sobre o
Relatório
Temas
Relevantes

Mensagem do
Presidente
Contexto
do Setor
Perfil
Sobre a Copel
Governança
Gestão da
Sustentabilidade

PROJETOS / PROGRAMAS / SISTEMAS DE GESTÃO / PARTICIPAÇÕES E POLÍTICAS

Data
Inicio / TÉrmino

PRINCÍPIOS DO PACTO A QUE RESPONDEM

Políticas e Sistemas de Gestão
Adesão a compromissos voluntários no esforço de promover a sustentabilidade, a conduta ética e as melhores práticas de
governança corporativa: Pacto Global, Declaração Chamada à Ação para os Governos no Combate à Corrupção, Pacto
Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção e Princípios para Educação Executiva Sustentável (PRME).
Contribuição Empresarial para a Promoção da Economia Verde e Inclusiva: adoção de ações para uma economia mais
inclusiva, que contribua para enfrentar os grandes desafios da sustentabilidade.
Gestão para a Sustentabilidade da Cadeia de Suprimentos: tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento
dos fornecedores, estabelecendo parâmetros vinculados à sustentabilidade propondo ações que promovam e fortaleçam
as boas práticas ao longo da cadeia de suprimentos.
Programa Nossa Energia: atrela a obtenção de novas oportunidades em relação à carreira, remuneração e desenvolvimento
pessoal ao desempenho.
Conselho de Orientação Ética: aprecia e emite orientação em processos relacionados à conduta ética na Companhia.
Comissão de Análise de Denúncia de Assédio Moral: tem como objetivo dispor sobre as denúncias de assédio moral nas
relações trabalhistas no âmbito da Companhia.
Programa de Diversidade: Execução do Plano de Ação e certificação referente a 5ª Edição do Programa Pró-equidade de
Gênero e Raça da Secretaria de Políticas para Mulheres.
Comissões Internas Socioambientais – CISAS: atuam como multiplicadoras de conceitos de sustentabilidade, possibilitando
a identificação de situações problemáticas no aspecto socioambiental e fortalecendo o relacionamento com as partes
interessadas.
Universidade Corporativa da Copel – UniCopel: implementação do Planejamento Educacional e gerenciamento dos Programas
de Desenvolvimento de Lideranças, de Pós-graduação Mestrado e Doutorado e Línguas.
Programa de Gestão Corporativa de Mudanças Climáticas: tem como objetivo discutir e deliberar ações vinculadas ao estudo
dos efeitos das mudanças climáticas, implantação da Política de Mudanças Climáticas da Copel e compromissos voluntários
assumidos.
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1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
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3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9

10

Diversos /
Indeterminado

Capital
Humano

10

2012 /
Indeterminado

Capital
Intelectual

10

2008 /
Indeterminado

Capital Social e
de Relacionamento

10

2013 /
Indeterminado

10

2003 /
Indeterminado

10

2009 /
Indeterminado

1

6

10

2014 /
Indeterminado
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07 Anexo
Participação em organizações do setor elétrico que discutem e promovem eficientização energética: Assoc. Bras. de
Concessionárias de Energia Elétrica, Empresa de Planejamento Energético, Assoc. dos Produtores Independente de Energia,
Assoc. Bras. das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, Assoc. Bras. de Distribuidores de Energia Elétrica, Assoc. Bras. de
Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, Com. Bras. de Grandes Barragens e FUNCOGE.

1

2

3

4

5

6

Participação em associações que discutem e promovem melhorias ambientais: Fórum Paranaense Agenda 21, Comis.
Interinstitucional de Educação Ambiental do Programa Nacional de Educação Ambiental, Com. de Bacias do Estado do Paraná,
Com. de Meio Ambiente do Cigrè, Cons. Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná, Fórum Lixo e
Cidadania PR, Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas e Com. Ambientais do Ministério Público PR.
Participação no Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial – CPCE: promoção conjunta de responsabilidade social no
Estado do Paraná.
Participação voluntária no Movimento Paraná Competitivo e em bancas examinadoras dos prêmios: Nacional da Qualidade,
MPE Brasil e Paranaense da Qualidade em Gestão.
Gestão Integrada de Água e Solo: Copel, Sanepar e de Secretarias do Estado - melhoria da qualidade e disponibilidade das
águas mediante aperfeiçoamento do uso, manejo e conservação adequada do solo, da água e das florestas.
Programa Brasileiro GHG Protocol: membro fundador - a Copel realiza e publica anualmente o relatório de contabilização de
emissões de gases de efeito estufa (GEE).
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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 de energia.
Doação anual, através de incentivos fiscais, ao Fundo dos Direitos da Infância e Adolescência – FIA, Lei Rouanet, Lei do Idoso,
Lei do Incentivo ao Esporte, PRONON e PRONAS.
Programa Voluntariado Corporativo - EletriCidadania: o Programa permite que os empregados utilizem até quatro horas/mês
para a execução de trabalho voluntário.
Programa Cultivar Energia: tem como objetivo implementar hortas comunitárias nas faixas de segurança das redes de energia
elétrica da Copel, em parceria com prefeituras municipais e associações de moradores.
Programa Corporativo de Acessibilidade: tem como objetivo tornar a Companhia adaptada nas questões de acessibilidade.
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Seminário Copel de Boas Práticas Socioambientais: tem como objetivo de divulgar projetos e práticas socioambientais.
Troféu Susie Pontarolli de Sustentabilidade: tem por objetivo reconhecer e apoiar iniciativas que visem contribuir para a
promoção do desenvolvimento sustentável e qualidade de vida.
Programa Luz Fraterna: Programa do Governo do Estado do Paraná que realiza o pagamento das faturas dos consumidores inscritos
na Tarifa Social de Energia Elétrica, desde que o consumo não ultrapasse 120 kWh.
Universalização de Energia - “Programa Luz para Todos”: desde seu início, o programa beneficiou mais de 400 mil pessoas no
Paraná, por meio da ligação de aproximadamente 80.000 domicílios rurais, superando a meta inicialmente estabelecida. A quinta e última etapa do Programa encerrou em dezembro de 2014, somando mais de R$ 500 milhões investidos.
Programa Morar Bem Paraná: em parceria com a Companhia de Habitação do Paraná - Cohapar - programa de habitação para
famílias com renda mensal de até seis salários mínimos nacional.
Programa Tarifa Rural Noturna: incentivo ao aumento da produção agrícola, para avicultores e suinocultores, por meio de desconto tarifário para unidades consumidoras classificadas como rurais, atendidas em baixa tensão.
Programa Irrigação Noturna: estímulo ao uso da irrigação para aumento da produção agrícola e avicultora, bem como melhoria
da qualidade de vida na área rural. Tarifa e equipamentos subsidiados a consumidores rurais.
Programa Paraná Cidadão (antigo Paraná em Ação): promovido pela Secretaria Especial de Relações com a Comunidade, com
o objetivo de oferecer serviços gratuitos que promovam a cidadania e inclusão social. A Copel participa prestando atendimento
sobre seus serviços e orientações sobre uso seguro e eficiente da energia elétrica.
Programa Paraná Digital: inclusão digital no ensino público, por meio da conexão de escolas estaduais à Internet. Em parceria
com o Governo do Estado / SEED, levamos internet às escolas, com prioridade para as localidades com IDH baixo, hoje estamos
com 2.210 escolas estaduais atendidas pelo Paraná Digital.
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Programa Ecoeficiência – ECOPEL: tem como objetivo concentrar as várias iniciativas de ecoeficiência desenvolvidas na Copel
em um só programa que opere como um hub, interligando-as, fortalecendo-as, potencializando-as e possibilitando novas formas de atuação.
Programa de Educação para a Sustentabilidade: tem como objetivo capacitar e desenvolver profissionais, líderes formais e informais da Copel, para as questões afetas a sustentabilidade.
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07 Anexo
Programa Paraná Conectado: a iniciativa prevê 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.
Plano Estadual de Banda Larga - PEBL: objetiva difundir o acesso barato à Internet para todos os municípios do Paraná vender serviços de comunicação a provedores e prefeituras que aderirem ao plano e que, em contrapartida, assumem o
compromisso de prover serviço popular de acesso à Internet.
Tarifa Social de Energia Elétrica: instituída pela Lei 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, desde que
obedecidos os demais critérios dispostos na Resolução Aneel 414/2010.
Projeto Mais que Energia: implantação, expansão e consolidação de projetos e programas de investimentos sociais para
a comunidade. Em 2015, os recursos foram destinados a apoiar instituições e escolas que atendem pessoas surdas e/ou
surdocegas.
Projeto Smart Grid: instalação de 2.000 pontos de telemedição na área urbana de Curitiba e 1.000 pontos na área rural de
Colombo e Bocaiúva do Sul, a leitura é feita de hora em hora possibilitando a detecção de erros, falta de energia e a obtenção da
leitura para faturamento sem deslocamentos.
Projeto Iluminando Gerações (antigo Palestras nas Escolas): realização de palestras para alunos do 4º ano do Ensino
Fundamental de escolas públicas, com caráter informativo e preventivo quanto ao uso consciente e seguro de energia, utilização
dos recursos naturais (energia e água) e destinação correta dos resíduos.
Programa + Clic Rural: melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica na área rural, com foco nas atividades agropecuárias integradas com processos produtivos sensíveis a interrupções.
Fatura Solidária: incentivo aos clientes que optarem pelo recebimento da fatura por e-mail. Cada adesão a Copel doa R$ 1,00
para as APAEs do Estado do Paraná.
Prevenção: conscientização da população sobre a importância dos cuidados com os animais de estimação para prevenir acidentes.
Programa de Eficiência Energética: voltado ao uso eficiente da energia elétrica em instalações residenciais, industriais,
comerciais e públicas, localizadas na área de concessão da Copel.
Programa de Ações Integradas de Desenvolvimento e Cidadania - UPS Cidadania: são realizadas ações integradas de
desenvolvimento urbano e promoção social, e resgate da cidadania nas áreas de instalação das Unidades Paraná Seguro (UPS).
A iniciativa é desenvolvida em parceria com órgãos e entidades da administração federal, estadual, municipal e sociedade civil,
que contribuam para melhorar a segurança pública e desenvolvimento socioeconômico local.
Programa de Monitoramento e Repovoamento de Ictiofauna: tem por objetivo monitorar e repovoar os reservatórios da Companhia e rios onde os empreendimentos da Copel exerçam alguma influência.
Programa de Gestão Corporativa de Resíduos: tem por objetivo reduzir, reutilizar, medir e monitorar os resíduos sólidos gerados pela Companhia.
Programa Florestas Ciliares: tem por objetivo recuperar ambientes naturais circunjacentes aos reservatórios das usinas e
demais áreas de interesse da Companhia.
Estação Experimental de Estudos Ictiológicos: estudar e reproduzir espécies adequadas ao repovoamento dos rios e reservatórios do Paraná.
Controle de espécies invasoras e/ou exóticas: monitoramento e controle das espécies invasoras e/ou exóticas da fauna e flora.
Recuperação de áreas degradadas: monitoramento e recuperação das áreas degradadas.
Hortos Florestais: tem como objetivo a produção de mudas de plantas nativas adequadas à arborização urbana.
Jardim Botânico: tem por objetivo a conservação e pesquisa de espécies vegetais e também abrigar coleções de plantas ornamentais exóticas.
Programa de Gestão Corporativa de Mudanças Climáticas: tem por objetivo definir estratégias, propor metas e indicadores
corporativos para a mitigação das emissões de GEE e promoção de ações de adaptação.
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, Memória Cultural e de
Aproveitamento Científico de Flora e Fauna na implantação da UHE Gov. Ney Braga.
Programa Florestas Urbanas: auxilia municípios na adequação da arborização visando convivência pacífica entre árvores e redes de distribuição.
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