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Sobre o Relatório

01. Sobre o Relatório
Sobre o Relatório

O Relatório de Sustentabilidade da Copel é parte do compromisso da

A atualização dos temas estratégicos e relevantes considerou, além dos pontos

Temas Relevantes
e Estratégicos

Companhia com a transparência e o diálogo aberto com todos os seus públicos

levantados pela alta liderança da Copel, os riscos relevantes para cada um dos

Mensagem do Presidente

de relacionamento. O documento é publicado anualmente e apresenta

negócios, conforme o mapa de riscos estratégicos.

Contexto do Setor

informações sobre a gestão e o desempenho, que abrangem as decisões
executivas, realizações, resultados operacionais e impactos sociais, ambientais

Outro destaque do documento é a atenção às orientações normativas definidas

Sobre a Copel

pelas Normas Internacionais de Contabilidade ( International Financial

Governança e
Sustentabilidade

Reporting Standards – IFRS), consideradas nas informações provenientes

Capital Humano

A presente edição de 2016 do Relatório de Sustentabilidade da Copel reúne

das Demonstrações Financeiras, do Balanço Social do Instituto Brasileiro de

Capital Intelectual

informações apuradas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do mesmo ano

Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e na Comunicação de Progresso em

nas diferentes áreas de atuação da Copel Holding e suas Subsidiárias

relação aos compromissos assumidos junto ao Pacto Global.

Capital Social
e de Relacionamento

e econômicos. O último relatório publicado refere-se ao exercício de 2015. G4-29

Integrais: Copel Geração e Transmissão S.A., Copel Distribuição S.A., Copel
Telecomunicações S.A., Copel Renováveis S.A. e Copel Comercialização S.A.,
exceto quando indicado. G4-17, G4-28, G4-30

G4-15

O relatório foi organizado em duas partes. A primeira apresenta uma visão geral

Capital de
Infraestrutura

sobre o modelo de negócio da Copel, reunindo os principais impactos e riscos

Capital Financeiro

socioambientais de suas operações. A segunda parte descreve o contexto e o

Balanço Social

A metodologia do relatório segue as diretrizes da versão G4 da Global

desempenho dos capitais da Companhia com abordagem detalhada sobre os

Reporting Initiative (GRI), de acordo a opção “essencial”, e abrange o conjunto

temas relevantes do negócio e da sua capacidade de geração de valor.

todos os indicadores respondidos estão listados no Sumário de Indicadores,
com indicação de asseguração externa da auditoria independente Deloitte.
G4-32, G4-33

Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

de indicadores do suplemento setorial de energia elétrica. Importante
destacar que para facilitar a leitura e identificação de dados específicos,

Capital Natural

Temas Relevantes e Estratégicos
A Copel iniciou o processo de construção da matriz de temas relevantes e
estratégicos em 2013, com a revisão e validação das partes interessadas
que se relacionam com o negócio e seu grau de importância. A matriz foi

A atual edição do Relatório mantém a prática adotada pela Copel no ciclo

constituída com base na consulta das percepções e a convergência das

anterior, seguindo a estrutura e as diretrizes de relato integrado recomendada

diferentes visões dos públicos consultados, nas pesquisas de mídias e

pela International Integrated Reporting Council (IIRC). Trata-se de um modelo

referenciais de sustentabilidade nacionais e internacionais e nos temas

que visa aprimorar a comunicação dos temas relevantes para a sustentabilidade

relevantes para os negócios da Companhia. Desde então, os públicos

dos negócios da Copel aos seus públicos de interesse e demonstrar a

considerados prioritários são os empregados, acionistas, investidores, clientes

capacidade de geração de valor da Companhia. G4-22, G4-23

e consumidores, comunidades, fornecedores e sociedade. G4-24, G4-25, G4-26

4

Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Sobre o Relatório

Aspectos levantados nos ciclos anteriores pelas partes interessadas e

Sobre o Relatório

alta liderança durante o processo de engajamento, disponíveis online; G4-24

Temas Relevantes
e Estratégicos

Questões identificadas como materiais para o setor elétrico pelas fontes mais

Mensagem do Presidente

de diversas áreas e o processo de preparação do próprio Relatório de

reconhecidas no mercado, tais como RobecoSAM (que conduz a avaliação das

Contexto do Setor

Sustentabilidade são chaves para refletir sobre os temas estratégicos

empresas para participação no Índice de Sustentabilidade Dow Jones, DJSI), o
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE BM&FBovespa), SASB (que define

Sobre a Copel

do negócio. Também há uma comunicação periódica sobre os temas

No caso de empregados, um dos principais públicos de interesse da

■

companhia, há várias abordagens de engajamento ao longo do ano.
O

processo

de

planejamento

estratégico

que

envolve

profissionais

■

relevantes por meio da revista Copel & Sustentabilidade e dos Informativos
de Educação para a Sustentabilidade, disponíveis online.

os padrões de reporte de sustentabilidade para as empresas com capital

Governança e
Sustentabilidade

aberto na bolsa americana) e RepRisk 1 .

Capital Humano
Capital Intelectual

A prioridade dos temas foi definida com base na relação com:
■

Visão dos Empregados da Copel sobre Sustentabilidade
Para obter um diagnóstico com relação à sustentabilidade, na Pesquisa

■

de Opinião do Empregado, foi identificado que quase 90% dos 5.915 empregados
que responderam a pesquisa, estão comprometidos com as políticas da Copel,
incluindo a Política de Sustentabilidade, e 87% compreendem a importância de

■

Os riscos para os negócios, conforme os Mapas de Riscos elaborados para

Capital Social
e de Relacionamento

cada negócio da Copel;

Capital Natural

Os riscos reputacionais, com base na análise de riscos sociais, ambientais e

Capital de
Infraestrutura

de governança da Copel via RepRisk;

Capital Financeiro

Os principais impactos sociais e ambientais das operações da Copel.

Balanço Social

seguir as diretrizes de sustentabilidade da Companhia, visando o uso consciente

Enquanto a maioria dos temas mapeados no ciclo anterior permaneceu sem

dos recursos naturais e o respeito ao meio ambiente.

alteração, dois temas foram atualizados em termos de abrangência. Além disso,
dois temas novos ganharam destaque na matriz.

Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

O tema do ciclo anterior Qualificação e Disponibilidade da Força de Trabalho
Para estar sempre atualizada em relação às tendências setoriais e aos novos

passou a ser considerado como Gestão de Capital Humano.

desafios organizacionais e de sustentabilidade, a Copel anualmente revisa a

O objetivo foi refletir melhor a importância da gestão de pessoas, compreendendo

sua matriz de temas materiais e estratégicos.
Buscando obter a visão atual sobre esses assuntos, todos os Diretores da

também a visão do investimento no desenvolvimento do Capital Humano.
O Planejamento Energético integrou a questão de Novos Ativos para refletir a

Copel Holding e das Subsidiárias Integrais, foram consultados em 2016, assim

capacidade de expansão e construção deles.

como foram analisados os materiais-referências. O processo de revisão levou

Ganharam destaque também dois temas novos: Cultura de Inovação e Gestão

em conta:

de Riscos e Crises.

1

G4-18, G4-37

G4-27

RepRisk — ferramenta de análise de mídia utilizada pela RobecoSAM ao longo do processo de avaliação das empresas para o DJSI.
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Sobre o Relatório

Matriz de temas relevantes e estratégicos
G4-19, G4-23

1

Estrutura

2

Riscos do Negócio

3

Riscos Reputacionais

Sobre o Relatório

Impactos Sociais
e Ambientais das Operações

Temas Relevantes
e Estratégicos
Mensagem do Presidente

Capital Social e
de Relacionamento

Capital Natural
e de Infraestrutura

Capital Humano

Relacionamento
com Clientes e
Consumidores

1

2

Excelência
Operacional
e Ecoeﬁciência

3

Governança, Ética
e Conformidade

2

Gestão de
Fornecedores

Mudanças
Climáticas

Saúde e Segurança
Ocupacional

1

3

1

Relacionamento
com Comunidades

Impactos nos
Ecossistemas

Gestão do
Capital Humano

Contexto do Setor

2

Sobre a Copel

3
2
3

Governança e
Sustentabilidade
Capital Humano

Escopo de Temas
Revisitados em
Função de
Riscos / Impactos
do Negócio

Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural

1

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro
Balanço Social

Capital Intelectual

Capital Financeiro

Cultura
de Inovação

Desempenho
Econômico
Financeiro

LEGENDA:
Conheça outros resultados da Copel disponíveis online:
G4-26

Tema Anterior

1

Gestão de
Riscos e Crises

1

Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

1

Acesso
ao Capital
Financeiro

1

Tema Novo

Relatório de Administração
e Demosntrações Financeiras

Planejamento
Energético
e Novos Ativos

1

Assuntos
Regulatórios

1

Tema Anterior Ajustado

Relatório 20F

Relatórios Socioambientais

Processo de
Materialidade da Copel

Para dúvidas, sugestões ou esclarecimentos sobre o conteúdo deste relatório, a Copel disponibiliza o canal de contato Fale Conosco - Sustentabilidade. G4-31
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Sobre o Relatório

02. Mensagem do Presidente
G4-1, G4-2

Sobre o Relatório

A instabilidade política e econômica

Tais reconhecimentos, conquistados seguidas vezes nesta década, retratam a

Mensagem do Presidente

do país não conheceu atenuantes

forte percepção que a sociedade e nossos clientes têm de nossos resultados

Contexto do Setor

em 2016, mais um ano de grandes

e empreendimentos. Em 2016, realizamos o maior investimento em toda a

Sobre a Copel

desafios para o setor produtivo

história da Companhia: R$ 3,57 bilhões em todas as nossas áreas de atuação e

Governança e
Sustentabilidade

nacional. Na Copel, muitos dos

um lucro líquido que somou R$ 947,8 milhões.

Capital Humano

aspectos decisivos em relação ao
seu desempenho no período foram
relacionados

ao

segmento

de

distribuição de energia. Ao longo

A Copel Telecomunicações foi reconhecida no Anuário Telecom 2016 como uma

Capital Intelectual

das 10 empresas mais rentáveis de 2015 no setor de Telecomunicações, conferido

Capital Social
e de Relacionamento

pela Fórum Editorial. O backbone óptico da Copel Telecomunicações, que alcança

Capital Natural

todos os municípios do estado, já é considerado um dos melhores e mais rápidos
do país. E a comercializadora Copel Energia foi criada para oferecer uma opção

foram

embora

confiável de fornecimento a empresas que migram para o mercado livre, atrás de

Capital Financeiro

mantido

melhores condições de contratação do insumo energético.

Balanço Social

o

decrescentes,

consumo

tenha

se

estagnado. A boa notícia chegou
com o quarto ciclo tarifário, que
elevou a base de ativos para
R$ 4,9 bilhões no fechamento de
2016, devido ao reconhecimento
pela

Aneel

dos

investimentos

efetuados nos últimos quatro anos.
A elevação dá fôlego novo ao
programa de obras da distribuidora, que parte de um patamar de ativos

Em 2016, a Copel Renováveis deu continuidade às obras do quarto
complexo eólico no Rio Grande do Norte, com investimentos previstos de
aproximadamente R$ 2,2 bilhões. Até 2018, os complexos somarão 28 parques

Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

naquela região. Com isso, o equivalente em energia eólica na Copel totalizará
665 MW. Atualmente, a Companhia exibe 93% de geração proveniente de
fontes renováveis.
No segmento de transmissão, o ano foi marcado pela entrada em operação
de 1.678 km de linhas e pelo início da implantação de um projeto de
R$ 258,8 milhões, fruto de um leilão vencido pela Companhia em 2015. Compõe

mais realista para a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro e a

esse empreendimento a substituição das estruturas da Avenida das Torres,

prestação de serviços à altura das novas exigências de qualidade no setor.

entre Curitiba e São José dos Pinhais, por uma linha totalmente subterrânea,

Destacamos que, em 2016, novamente a Copel ficou em primeiro lugar na

que além de aumentar a confiabilidade do fornecimento, permite que o poder

avaliação do cliente no Prêmio Abradee e recebeu o troféu CIER de Melhor

público implemente obras em favor da mobilidade e paisagismo urbano neste

Distribuidora da América Latina.

importante corredor de acesso à capital paranaense.
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Capital de
Infraestrutura

do ano, as taxas de inadimplência
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Sobre o Relatório

Para fazer frente ao nosso programa de obras e projetos nos segmentos de

que associa pequenos e médios suinocultores em grandes condomínios

geração e transmissão, em 2016, realizamos uma captação em debêntures de

de geração de energia a partir de biogás, ao mesmo tempo em que evita o

Sobre o Relatório

cerca de R$ 1 bilhão, o que demonstra a confiança e reputação que a Copel

impacto ambiental do descarte de resíduos na natureza.

Mensagem do Presidente

historicamente usufrui junto aos investidores e ao mercado.
Assunto de extrema importância na realidade atual, reforçamos nosso
compromisso com o combate à corrupção e a conformidade ética e legal
de nossas práticas, ao elevar as áreas de governança, risco e compliance ,
estruturadas em 2015, ao status de diretoria. O novo órgão explicita nossa
convicção de que transparência e responsabilidade são práticas fundamentais
para a perenidade e para o crescimento sustentado do negócio.

Contexto do Setor

A Copel também comemorou seu melhor posicionamento histórico no Índice

Sobre a Copel

de Sustentabilidade Empresarial (ISE). O índice, de participação voluntária,

Governança e
Sustentabilidade

reconhece o desempenho das empresas listadas na Bolsa de Valores
de São Paulo em relação ao desenvolvimento sustentável, e evidencia
nosso compromisso inalienável com os princípios do Pacto Global. Entre
os diferenciais que garantiram à Companhia uma melhoria expressiva na
pontuação do ISE estão desde ações práticas voltadas às mudanças do clima,

Capital Humano
Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural

A Companhia ampliou os investimentos em gestão de pessoas, principal foco

com compromissos estendidos à cadeia de valor, até a adoção do Relato

Capital de
Infraestrutura

da atual gestão, de modo a possibilitar o autodesenvolvimento de nossos

Integrado – modelo de prestação de contas que mais privilegia a transparência

Capital Financeiro

empregados e sua participação mais efetiva sobre o planejamento e execução

ao vincular os resultados econômicos, sociais, ambientais e de governança.

Balanço Social

da estratégia. Ao mobilizar 94% dos empregados em consultas presenciais que
analisaram os desafios da Companhia e levantaram mais de 5 mil sugestões
e críticas, o Programa Anima iniciou um movimento de engajamento que
pretende preparar a Copel para enfrentar de modo inovador o futuro em todas
as áreas onde atua. Em 2017, o programa terá continuidade com a implantação

São iniciativas que trazem um importante ponto em comum: traduzem-se
em ações que permitirão à Copel continuar crescendo de forma sustentável
nas próximas décadas e ampliar a capacidade de atender a seus clientes com

Ao longo desta publicação, apresentamos aos nossos públicos os princípios

corporativa – e mais uma fase da formação de líderes comprometidos com

que nos orientam, as iniciativas conduzidas no ano para a realização de

desenvolvimento de equipes alinhadas a um propósito comum.

nossa estratégia e os caminhos de geração de valor abertos aos que fazem
o crescimento e a solidez do negócio serem possíveis: nossos empregados,

A busca pela inovação faz parte de nosso dia a dia e hoje trabalhamos com o

clientes, acionistas, fornecedores, organizações e comunidades do entorno

objetivo principal de fomentar esta cultura em toda a Companhia de modo a

de nossos empreendimentos.

contribuir com sua visão de longo prazo. Bons exemplos desse esforço são o
programa Mais Clic Rural, de implantação de redes inteligentes nos principais
polos do agronegócio, e o projeto de microgeração em Entre Rios do Oeste,
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qualidade e agilidade.

de melhorias, a promoção dos ambientes de colaboração – como a rede social
os Princípios de Educação Executiva Sustentável (PRME), da ONU, e com o

Sumário de
Conteúdo da GRI

Boa leitura

ANTONIO SERGIO DE SOUZA GUETTER
Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Sobre o Relatório

03. Contexto do Setor
G4-1, G4-2

Sobre o Relatório

A continuidade da crise econômica brasileira em 2016 manteve a tendência de

da comercialização varejista, com a migração de clientes cativos do Ambiente

Mensagem do Presidente

redução no consumo de energia no país. O setor industrial registrou queda

de Contratação Regulada (ACR) para o Ambiente de Contratação Livre (ACL).

Contexto do Setor

2,9% ao longo do ano, seguido pelo comércio, que caiu 2,5%. O consumo

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) registrou aumento

Sobre a Copel

residencial amenizou a retração ao crescer 1,4% ao longo de 2016, mas

de 25 vezes no número de pedidos aprovados de adesão de consumidores

Governança e
Sustentabilidade

não impediu que o setor observasse um recuo global de 0,9% no período,

ACL no ano passado, em comparação com 2015, com 93 solicitações no total.

Capital Humano

conforme balanço da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Tal mobilidade entre os ambientes ajudou o consumo livre a crescer 18,6%

Capital Intelectual

Observou-se, dessa forma, a continuidade do quadro já registrado em 2015

somente em novembro, segundo Resenha Mensal do Mercado de Energia

Capital Social
e de Relacionamento

pelo Sistema Interligado Nacional (SIN): sobra de energia, sobre contratação

Elétrica, de novembro de 2016.

Capital Natural

A expectativa de um contexto econômico menos recessivo, o aumento da

Capital de
Infraestrutura

confiança dos investidores e também a baixa base de comparação, possibilitam

Capital Financeiro

a expectativa de evolução positiva para o consumo em 2017.

Balanço Social

A recuperação, contudo, dependerá da retomada da rota de expansão do

Sumário de
Conteúdo da GRI

das distribuidoras e retração de preços. Dados do Operador Nacional do
Sistema (ONS) indicam que a carga de energia do SIN registrou queda de 0,1%
em 2016 sobre o ano anterior.
Esse cenário contribuiu para a EPE calcular um excedente de 9.000 MW para
2019, o que somadas às perspectivas para o cenário econômico dos próximos
anos, justificou a decisão do Ministério de Minas e Energia (MME) de cancelar
o 2º Leilão de Energia de Reserva, marcado para o mês de dezembro de 2016.
Adiciona-se a isso à expansão da capacidade instalada de geração de energia
elétrica em 2016. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
apontaram incremento de 9.526 MW, o maior aumento de capacidade de
geração registrado desde o início da série histórica, em 1998.
Já a oferta de infraestrutura monitorada pelo MME registrou o incremento de
4.777 km de linhas de transmissão. A área de transmissão experimentou um
excelente ano, como se verificou no arremate de 21 lotes de linhas leiloadas
pela Aneel em outubro, com investimentos projetados em R$ 11,5 bilhões para
6 mil km de linhas.
Outro movimento importante em 2016 foi a expansão do mercado livre a partir

9

Produto Interno Bruto (PIB), que tem crescimento estimado de 0,5% para 2017
pela EPE.

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

O ano de 2017 será desafiador e peça-chave para o início de uma reversão da
crise no setor elétrico. A EPE projeta crescimento médio de 3,5% no consumo
para o quadriênio 2017-2021, considerando uma retomada da atividade pelo
setor industrial a partir do segundo semestre e do aumento no consumo
residencial e comercial, com as taxas médias de crescimento na ordem de
3,8% e de 3,9%, respectivamente, no período.
Será um ano de respiro importante em meio a falta de oxigênio experimentado
pela economia no último triênio. Mas uma tomada de fôlego provavelmente
incapaz de reverter a tendência de queda no preço, em função do
aumento da capacidade instalada, que será de 7.120 MW somente em 2017,
segundo a Aneel.
Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Sobre o Relatório

Funcionamento do Setor Elétrico Brasileiro
COMO FUNCIONA O FORNECIMENTO DE ENERGIA

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.

10

Governo

Encargos
e tributos

Fluxo
de Dinheiro
Fluxo
de Energia
Possibilidade 1
Possibilidade 2

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.

Contexto do Setor

Governança e
Sustentabilidade

Conta de luz única

Receita do Serviço de Distribuição
Remuneração
conforme contrato
de leilão

GERAÇÃO

Remuneração
por serviços de
transmissão

TRANSMISSÃO

DISTRIBUIÇÃO

ONS controla
geração de energia

Indica
preço

LEILÃO PARA
FORNECIMENTO
DE ENERGIA

CONSUMIDOR

Indica quantidade
de energia

MME • deﬁne preço teto
ANEEL • promove leilão
CCE • operacionaliza

Capital Humano
Capital Intelectual

Parcela A

Parcela B

Compra de energia

Custos operacionais

Transmissão

Cota de depreciação

Encargos e tributos

Remuneração
do investimento

Capital de
Infraestrutura

Destino: Geração,
Transmissão e
Governo

Destino:
Distribuição

Capital Financeiro

Total da Conta de Luz = Parcela A + Parcela B

Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

MERCADO LIVRE: 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).

MME: responsável pelo pagamento, gestão e desenvolvimento
da legislação do setor, bem como pela supervisão e controle
da execução das políticas direcionadas ao desenvolvimento
energético do país.

CMSE: supervisiona a continuidade e a confiabilidade do
suprimento elétrico.

Mensagem do Presidente

Sobre a Copel

CNPE: define a política energética do país, com o objetivo
de assegurar a estabilidade do suprimento energético.

EPE: realiza o planejamento da expansão da geração e
transmissão, a serviço do MME, e dá suporte técnico para a
realização de leilões.

Sobre o Relatório

MERCADO REGULADO: 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).

Mecanismo
de Contratação

Câmara de
Comércio de
Energia Elétrica

Nível de concessão, regulação,
ﬁscalização, planejamento e monitoramento

Conselho
Nacional
Agência Nacional
de
Política Elétrica
de Energia
de Energia

Nível de serviços
e agentes

EPE

Ministério de
Minas de Energia

Empresa de
Pesquisa Energética

CNPE
CNPE

Operador
Nacional do
Sistema Elétrico

Conselho Nacional
Conselho
Nacional
de Política
Políticade
deEnergia
Energia

CCEE

ONS

ANEEL
CNPE

CMSE

Quem são os principais players do mercado do setor
elétrico brasileiro

MME

Comitê de
Monitoramento
do Setor Elétrico

PLAYERS

Fluxo
de Dinheiro

Governo

Fatura da Distribuidora + Fatura da Geradora

Encargos setoriais

Fluxo
de Energia

Fluxo
de Energia
Mecanismo de
Contratação

Remuneração de serviços
de transmissão

GERAÇÃO

TRANSMISSÃO

Remuneração de serviços
de distribuição

DISTRIBUIÇÃO
Contrato de fornecimento
de energia via comercializadora

CONSUMIDOR
LIVRE OU
ESPECIAL

COMERCIALIZADORA
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Usina Hidrelétrica Governador Ney Braga

04 . SOBRE A COPEL
Participação no Mercado de Energia em 2016 // Presença da Copel nos Estados Brasileiros // Diretrizes e Objetivos Estratégicos
Participação Societária // Riscos e Impactos dos Negócios da Copel

11

Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Sobre a Copel

04. Sobre a Copel

Presença
Presença
da da
Copel
nosnos
estados
brasileiros
brasileiros
Presença
daCopel
Copel
nosestados
estados
brasileiros
Presença
Presença
Presença
da
da
Copel
da
Copel
Copel
nos
nos
estados
nos
estados
estados
brasileiros
brasileiros
brasileiros
G4-8
G4-8
G4-8

A Companhia Paranaense de Energia – Copel – foi criada em outubro de 1954,
empresa de capital aberto, constituída sob a forma de sociedade de economia
mista e controlada pelo Governo do Estado do Paraná, com ações negociadas
na BM&FBovespa e nas Bolsas de Nova Iorque e Madri.

G4-3, G4-7

Sobre o Relatório

G4-8G4-8
G4-8

Mensagem do Presidente

Presença
da Copel nos Estados Brasileiros
G4-8
Presença da Copel nos estados brasileiros
G4-8

Contexto do Setor

Goiás
Goiás
Goiás
Goiás
Goiás
Goiás

93% de geração de
energia proveniente
de fontes renováveis

Sobre a Copel

Goiás

Maranhão
Maranhão
Maranhão
Maranhão
Maranhão
Maranhão

RioRioRio
Grande
RioGrande
Rio
Riodo dodo
Grande
Norte
Norte
Grande
Grande
Grande
do dodo
Norte
Norte
Norte
Norte

Maior empresa do Paraná, tem sua sede em Curitiba (PR) e está presente
em dez estados brasileiros. Atua com tecnologia de ponta nas áreas de

Maranhão

Rio
Grande do
Norte

geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, além de

Presença da Copel
nos Estados Brasileiros
Participação no Mercado
de Energia em 2016
Diretrizes e Objetivos
Estratégicos

telecomunicações e gás natural. Opera um abrangente e eficaz sistema

Participação Societária

elétrico com parque gerador próprio de usinas, linhas de transmissão,

Riscos e Impactos dos
Negócios da Copel

subestações, linhas e redes elétricas do sistema de distribuição e um moderno

Bahia
Bahia
Bahia
Bahia
Bahia
Bahia

sistema óptico de telecomunicações que integra todas as cidades do estado.

Participação no Mercado de Energia em 2016

Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural

Principais produtos (%)

Brasil

Geração de Energia Elétrica (1)

3,2

Transmissão de Energia Elétrica (4)

Região Sul
(2) (3)

1,8

Distribuição de Energia Elétrica (5)

(6)

6,1

2,2

Distribuição de Gás (7)
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Bahia
Minas
Minas
Gerais
Gerais
Minas
Gerais
Minas
Minas
Minas
Gerais
Gerais
Gerais

Mato Grosso

G4-8 G4-9

Fonte: Relatório de Administração 2016
(1)
Capacidade instalada. Não incluídas as
participações da Copel e as usinas eólicas
(2)
Não incluída a Usina de Itaipu
(3)
Não inclui as usinas do Rio Paranapanema

Capital Humano

Mato
Mato
Grosso
Grosso
Mato
Grosso
Mato
Mato
Mato
Grosso
Grosso
Grosso

G4-4, G4-5, G4-6

Governança e
Sustentabilidade

20,5

Paraná
(2) (3)

51,0

9,1

24,2

34,6

97,3

27,1

100,0

(6)

O mercado refere-se à Receita Anual Permitida
Mercado fio de distribuição
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - dados preliminares
(7)
Considerado volume distribuído no Paraná, com térmica

Minas Gerais

Santa
Santa
Catarina
Catarina
Santa
Catarina
Santa
Santa
Santa
Catarina
Catarina
Catarina

SãoSão
Paulo
Paulo
São
Paulo
SãoSão
Paulo
São
Paulo
Paulo

Santa Catarina

RioRio
Grande
Grande
do Sul
dodo
SulSul
Rio
Grande
Rio Rio
Grande
Rio
Grande
Grande
do Sul
dodo
Sul
Sul

São Paulo

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro
Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI

Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

Paraná
Rio Grande do Sul

(4)

(5)
(6)

USINA
USINA
HIDRELÉTRICA
HIDRELÉTRICA
USINA
HIDRELÉTRICA

SUBESTAÇÃO
SUBESTAÇÃO
SUBESTAÇÃO

LINHA
LINHA
DE
DE DE
TRANSMISSÃO
TRANSMISSÃO
LINHA
TRANSMISSÃO

USINA HIDRELÉTRICA
USINA
USINA
EÓLICA
EÓLICA
USINA
EÓLICA
USINA
EÓLICA

SUBESTAÇÃO
LINHA
LINHA
DE
DE DE
DISTRIBUIÇÃO
DISTRIBUIÇÃO
USINA
DE
DISTRIBUIÇÃO
LINHA
DISTRIBUIÇÃO

LINHA DE TRANSMISSÃO
ANELANEL
DEANEL
DE DE
FIBRA
FIBRA
ÓTICA
ÓTICA
ANEL
DE
FIBRA
ÓTICA
FIBRA
ÓTICA

USINA
USINA
USINA
EÓLICA
EÓLICA
EÓLICA

LINHA
LINHA
LINHA
DE
DEDE
DISTRIBUIÇÃO
DISTRIBUIÇÃO
DISTRIBUIÇÃO

ANELANEL
DEANEL
DEDE
FIBRA
FIBRA
FIBRA
ÓTICA
ÓTICA
ÓTICA

USINA
HIDRELÉTRICA
USINA
USINA
USINA
HIDRELÉTRICA
HIDRELÉTRICA
HIDRELÉTRICA

USINA EÓLICA

SUBESTAÇÃO
SUBESTAÇÃO
SUBESTAÇÃO
SUBESTAÇÃO

LINHA DE DISTRIBUIÇÃO

LINHA
DETRANSMISSÃO
TRANSMISSÃO
LINHA
LINHA
LINHA
DE
DEDE
TRANSMISSÃO
TRANSMISSÃO

ANEL DE FIBRA ÓTICA
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Sobre a Copel

Diretrizes e Objetivos Estratégicos
Sobre o Relatório

Referencial Estratégico

Objetivos Estratégicos

A Copel tem como premissas as diretrizes expressas em seu referencial

A estratégia da Copel orienta a condução e operação dos negócios a fim de

Contexto do Setor

estratégico que baliza sua gestão e orienta todas as ações e decisões internas e

alcançar sua Visão: “Ser referência nos negócios em que atua gerando valor de

Sobre a Copel

externas da Companhia.

forma sustentável”. Para isso, a Companhia mantém um processo estruturado

Presença da Copel
nos Estados Brasileiros

G4-56

Mensagem do Presidente

de planejamento estratégico, revisado anualmente, considerando as mudanças
Ser referência nos negócios

Prover energia e soluções

em que atua gerando valor

para o desenvolvimento

de forma sustentável.

com sustentabilidade.

Visão

nos setores de atuação, na economia, alterações regulatórias e demandas das
partes interessadas. As diretrizes estratégicas estabelecidas pelo Conselho de

Diretrizes e Objetivos
Estratégicos

Administração – CAD, que nortearam o planejamento estratégico atual são:

Participação Societária

Missão

Diretrizes Corporativas

Riscos e Impactos dos
Negócios da Copel

Diretrizes para os negócios

Governança e
Sustentabilidade

• Ética: resultado de um pacto coletivo que define comportamentos
individuais alinhados a um objetivo comum.

Capital Humano

• Respeito às pessoas: consideração com o próximo.
• Dedicação: capacidade de se envolver de forma intensa e completa no
trabalho contribuindo para a realização dos objetivos da organização.

Expandir os
negócios de forma
rentável e sustentável

Setor elétrico
■ Copel Geração e Transmissão S.A.
■ Copel Distribuição S.A.
■ Copel Renováveis S.A.
■ Copel Comercialização S.A.

Capital Intelectual
Manter as concessões;
Aumentar a participação de
fontes alternativas renováveis

Capital de
Infraestrutura

Companhia para informar seus aspectos positivos ou negativos a todas as

Capital Financeiro

partes interessadas.
Valores

trabalhadores e os gestores colaboram para o uso de um processo de

Investir em inovação,
modernização de ativo e
gestão de pessoas

Setor elétrico,
Telecomunicações,
saneamento e gás

Maximizar a rentabilidade
dos ativos em sociedade

melhoria contínua da proteção e promoção da segurança, saúde e bem-

• Responsabilidade: condução da vida da empresa de maneira sustentável,
gerações e o compromisso com a sustentação de todas as formas de vida.

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

estar de todos.

respeitando os direitos de todas as partes interessadas, inclusive das futuras

Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural

• Transparência: prestação de contas das decisões e realizações da

• Segurança e Saúde: ambiente de trabalho saudável em que os

Participação no Mercado
de Energia em 2016

Manter excelência
em custos, processos
e qualidades

Setor Telecomunicações
■ Copel Telecomunicações S.A.

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

• Inovação: aplicação de ideias em processos, produtos ou serviços de
forma a melhorar algo existente ou construir algo diferente e melhor.
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Sobre a Copel

Participação
Societária em 31.12.2016
G4-17
Estado do Paraná
58,63%
31,07%

Bndespar

Custódia em Bolsa (Free Float)

Eletrobrás

Outros Acionistas

Votante

26,41%

Votante

13,68%

Votante

1,06%

Votante

0,22% Votante

Total

23,96%

Total

44,17%

Total

0,56%

Total

0,24% Total

BM&FBovespa

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente
Contexto do Setor

12,85%

Votante

Sobre a Copel

31,29%

Total

Presença da Copel
nos Estados Brasileiros

0,83%

Votante

12,85%

Total

Participação no Mercado
de Energia em 2016

Nyse

Diretrizes e Objetivos
Estratégicos

Latibex
0,00%

Votante

0,03%

Total

Participação Societária
Riscos e Impactos dos
Negócios da Copel
Governança e
Sustentabilidade

r
(1) Copel Geração e Transmissão S.A. (100%)

(1) Copel Distribuição S.A. (100%)

(1) Copel Telecomunicações S.A. (100%)

(1) Copel Renováveis S.A. (100%)

(1) Copel Comercialização S.A. (100%)

Capital Humano
Capital Intelectual

(1) Brisa Potiguar S.A. (1 00%)

(1) São Bento Energia (100%)

(4) Dominó Holdings S.A. (49%)

Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural

(1) Cutia Empreendimentos Eólicos SPE S.A. (100%)

(2) UEG Araucária LTDA. (60%)

(1) Nova Eurus IV Energias Renováveis S.A. (100%)

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

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

(4) Costa Oeste Transmissora de Energia S.A. (51%)

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

(4) Mata de Santa Genebra Transmissora S.A. (50,1%)

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

GE Olho d’Água S.A. (100%)

(4) Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul ) S.A. (49%)

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

GE Boa Vista S.A. (100%)

Central Geradora Eólica São Bento do Norte III S.A. (100%)

(2) UEG Araucária LTDA (20%)

Balanço Social

(4) Matrincha Transmissora de Energia (Tp Norte) (49%)

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

GE Farol S.A. (100%)

Central Geradora Eólica São Miguel I S.A. (100%)

(3) Carbocampel S.A. (49%)

(4) Integração Maranhense Trans. de Energia S.A. (49%)

(1) Ventos de Santo Uriel S.A. (100%)

GE São Bento do Norte S.A. (100%)

Central Geradora Eólica São Miguel II S.A. (100%)

(3) Copel Amec S/C Ltda. (48%) (em liquidação)

Sumário de
Conteúdo da GRI

(4) Caiuá Transmissora de Energia S.A. (49%)

Central Geradora Eólica São Miguel III S.A. (100%)

(3) Sercomtel S.A. Telecomunicações (45%)

(4) Cantareira Transmissora de Energia S.A. (49%)

Usina de Energia Eólica Cutia S.A. (100%)

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

Usina de Energia Eólica Guajiru S.A. (100%)

(3) Dois Saltos Empreendimentos de Geração
de Energia Elétrica (30%)

Usina de Energia Eólica Jangada S.A. (100%)

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

Usina de Energia Eólica Maria Helena S.A. (100%)

(4) Voltalia São Miguel do Gostoso Participações
S.A. (49%)

Usina de Energia Eólica Potiguar S.A. (100%)

(4) Paraná Gás Exploração e Produção (30%)

(1) Subsidiária Integral

(4) Paranaíba Transmissora de Energia S.A. (24,5%)

(2) Controladas

(4) Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. (20%)

(4) Controladas em Conjunto

(5) Uhe Gov. Jayme Carnet Junior (Mauá) (51%)
(5) UHE Baixo Iguaçu (30%)

(3) Coligadas
(5) Consórcios

Central Geradora Eólica São Bento do Norte I S.A. (100%)

(2) Elejor Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A. (70%)

Central Geradora Eólica São Bento do Norte II S.A. (100%)

(2) Companhia Paranaense de Gás Compagás S.A. (51%)

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

Usina de Energia Eólica Esperança do Nordeste S.A. (100%)

Usina de Energia Eólica Paraíso dos Ventos do Nordeste
S.A. (100%)
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Sobre a Copel

Riscos e Impactos dos Negócios da Copel
Fatores de Risco
G4-2

O gráfico a seguir resume os principais riscos setoriais que podem afetar os nossos
negócios, os quais são considerados no nosso planejamento estratégico. Mais
detalhes sobre esses riscos estão disponíveis no Relatório 20-F.
2

1

Riscos
Externos

4

3

Operação

6

7

Mercado

8A

9

10

Expansão

11

12

8B

Fatores de Riscos Externos:
1. Condições políticas, econômicas e regulatórias que incluem uma gama de
assuntos, tais como desenvolvimento econômico do país, mudanças na política
tarifária, regulamentações e mudanças no regime de concessão, tributação e
casos de corrupção e conduta ilícita.
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 energia de
Itaipu, bem como criar pressões inflacionárias adicionais que limitam o acesso
aos mercados internacionais. Também podem resultar em incerteza na economia
brasileira e no mercado imobiliário brasileiro, fatores que podem ter efeito adverso
relevante sobre o lucro líquido e os fluxos de caixa.
3. Evolução negativa da economia de outros países, especialmente nos países em
desenvolvimento, pode afetar negativamente os investimentos estrangeiros no
Brasil e o crescimento econômico do país.
4. Alterações no regime hidrológico. O governo pode adotar medidas para
preservação de água/energia, desfavoráveis para os negócios.
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Mensagem do Presidente

Operações

Contexto do Setor

5. Incertezas nas projeções de demanda de energia podem impactar
adversamente nos negócios.
6. Ações judiciais que podem ter efeito adverso relevante se o desfecho for
desfavorável para a Companhia.
7. Violações de segurança da informação, erros de empregados e desvios de
conduta podem prejudicar os negócios e a reputação.

Riscos Internos

5

Sobre o Relatório

Fatores de Riscos Internos:

Sobre a Copel
Presença da Copel
nos Estados Brasileiros
Participação no Mercado
de Energia em 2016
Diretrizes e Objetivos
Estratégicos
Participação Societária

8A. Terceiros envolvidos na operação podem estar em não-conformidade com a
legislação e com os valores éticos da Copel.

Riscos e Impactos dos
Negócios da Copel

Mercado Consumidor

Governança e
Sustentabilidade

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

Capital Humano

10. Parte de nossas receitas operacionais é proveniente de Consumidores Livres,
que podem buscar outros fornecedores de energia quando seus contratos
conosco expirarem.

Capital Social
e de Relacionamento

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

Capital Intelectual

Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro
Balanço Social

Expansão
12. Limitações de acesso ao capital, devido ao fato da Companhia estar sujeita
às diretrizes do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil,
relativas ao nível de crédito que as instituições financeiras podem oferecer a

Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

entidades do setor público.
8B. Terceiros envolvidos na construção e na expansão de projetos podem estar em
não-conformidade com a legislação e com os nossos valores éticos, entregar
materiais e serviços abaixo da qualidade esperada e fora dos prazos previstos
em nosso planejamento.
Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Sobre a Copel

Impactos Socioambientais das Operações da Copel
G4-2

Está na missão da Copel servir a sociedade, levando infraestrutura, energia e tecnologia necessária à vida das pessoas e ao alcance do desenvolvimento.
Certas operações da Copel, apresentadas a seguir, podem gerar impactos relevantes para as comunidades locais e a sociedade em geral.

Sobre o Relatório

Os detalhes sobre diversas formas de mitigação de impactos socioambientais das nossas operações estão apresentados nos capítulos 8 e 9 deste relatório.

Contexto do Setor
Sobre a Copel

Principais impactos socioambientais e sua gestão nos empreendimentos da Copel
Construção

Presença da Copel
nos Estados Brasileiros

Operação

A Copel estuda, avalia e mede os impactos sobre as comunidades e ecossistemas durante
o licenciamento ambiental das suas obras. Para mitigar impactos negativos e potencializar
os positivos, desenvolve programas socioambientais juntamente com as comunidades
impactadas, o poder público municipal e as lideranças locais.

Mensagem do Presidente

A operação de todos os empreendimentos da Copel segue os requisitos de
mitigação de impactos, definidos e aprovados na fase de licenciamento.

Participação no Mercado
de Energia em 2016
Diretrizes e Objetivos
Estratégicos
Participação Societária
Riscos e Impactos dos
Negócios da Copel

Possível deslocamento das famílias

Desenvolvimento Local

Os casos de deslocamento são avaliados por meio do Cadastro Socioeconômico
e, quando é identificada alguma situação de vulnerabilidade social, a Copel
providencia o processo de realocação da família e a compensação social
pelos danos da instalação de empreendimentos.

A Copel procura atender aos anseios da população do entorno de seus
empreendimentos, investindo em infraestrutura e serviços que geram
benefícios nas comunidades onde atua. A maior parte das ações
implementadas são oriundas de exigências legais relacionadas com
o licenciamento dos empreendimentos.

Governança e
Sustentabilidade

Geração de Renda

Capital Social
e de Relacionamento

Possíveis perdas territoriais e produtivas
A Copel providencia remuneração compensatória aos proprietários por suas
perdas.

Comunidades

A Copel efetua pagamento referente ao arrendamento de terras para implantação
das usinas eólicas. No caso de usinas hidrelétricas, as compensações financeiras
são pagas aos municípios de forma proporcional às áreas inundadas de acordo
com a energia produzida. Há também o ICMS pela produção de energia, valores
pagos aos municípios onde os empreendimentos estão localizados.

Capital Humano
Capital Intelectual

Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro
Balanço Social

Risco de acidentes com a população local

Aumento significativo na arrecadação de imposto sobre serviço (ISS), cobrado
em obras de construção civil, nos municípios sede em que são realizadas as obras.

A Copel promove diversos eventos de caráter informativo para promover o uso
consciente seguro de energia elétrica

A construção dos ativos da Copel pode alterar os ecossistemas resultando em
perda de biodiversidade
A Copel estuda os impactos ambientais antes da instalação dos
empreendimentos, e caso tais impactos não possam ser evitados, implementa
programas de minimização da supressão de vegetação, monitoramento e
resgate da flora e da fauna, recuperação de Área de Preservação Permanente,
reposição florestal e outros.
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Geração de resíduos perigosos e uso recursos naturais

Ecossistemas

Conforme definido nas licenças, cada empreendimento implementa programas
específicos para minimização e mitigação destes impactos.
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05. Governança e Sustentabilidade
Sobre o Relatório

Os seguintes princípios orientam a governança corporativa da Companhia:

pelo mais alto órgão de governança da Companhia, o Conselho de

Mensagem do Presidente

transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.

Administração.

Contexto do Setor

Com base nesses princípios, nossa Política de Governança tem como objetivo

Em 2016, a Copel avançou no aprimoramento das suas práticas de governança

Sobre a Copel

corporativa com a criação da Diretoria de Governança, Risco e Compliance .

Governança e
Sustentabilidade

principal contribuir para a perenidade da Copel e estabelecer o padrão e
as melhores práticas de governança corporativa a serem adotadas pela
Companhia e suas Subsidiárias Integrais.

G4-42

A criação dessa diretoria antecipou o cumprimento de exigências da nova
Lei das Estatais Nº 13.303, de 2016 e está alinhada a Lei Anticorrupção

Estrutura da
Governança
Desempenho dos
Órgãos de Governança

As práticas de governança corporativa adotadas cumprem as exigências

regulamentada em 2015.

estabelecidas para as empresas listadas no nível 1 de governança da

Em sua estrutura, a nova diretoria integrou as atribuições de outras áreas

BM&FBovespa. Adotamos também como referência o Código de Melhores

da Copel que até então respondiam pela gestão de riscos, governança e

Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança

integridade – além de colocar a Companhia entre as primeiras empresas

Gestão da
Sustentabilidade

Corporativa – IBGC.

brasileiras a incorporar nesta área as atividades de gestão da sustentabilidade

Capital Humano

Para que a Companhia seja permanentemente conduzida por princípios

empresarial, busca alinhar as práticas de governança às das empresas que

Capital Intelectual

éticos, todos que atuam em seu nome são regidos por um código de conduta

são referência mundial no tema.

desenvolvido em consonância com os valores da Copel, Princípios do Pacto

Conheça as práticas e políticas de governança que norteiam a condução da

Global e Princípios da Governança Corporativa.

Companhia:

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

• Política de Governança Corporativa		

G4-35, G4-36, G4-45

Práticas de
Integridade

Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural

• Práticas de Governança

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro
Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global
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Estrutura da Governança
G4-34, G4-38, G4-42

Sobre o Relatório

A estrutura de administração da Copel é formada por quatro órgãos deliberativos permanentes, divididos por níveis de responsabilidade e assessorados por
comitês técnicos.

Contexto do Setor

Assembleia Geral de Acionistas

Sobre a Copel

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

Governança e
Sustentabilidade
Estrutura da
Governança
Desempenho dos
Órgãos de Governança

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Delibera e deﬁne a orientação geral dos negócios.
• Membros: 9 (sendo 5 independentes).
• Mandato: 2 anos após eleição em Assembleia.

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

Diretoria Reunida
Tem funções executivas e aplica a estratégia da Companhia.
• Membros: Presidente, 5 diretores e 1 diretor adjunto.
• Mandato: 2 anos após eleição pelo CAD.

Mensagem do Presidente

Práticas de
Integridade
Gestão da
Sustentabilidade
Capital Humano
Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural

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

Comitê de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes

Auditoria
Interna

Presidência

Apoia a Diretoria de Relações com Investidores
na prática da Política de Divulgação.
• Membros: 15.

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro
Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

Holding
Comitê de Gestão de Riscos Corporativos
Assessora o Comitê de Auditoria na deﬁnição de
diretrizes e estratégias para a Gestão de Riscos
da Companhia.
• Membros: 11 empregados.
• (Holding e Subsidiárias Integrais).
• Mandato de 2 anos.
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Diretoria de Desenvolvimento
de Negócios

Diretoria Jurídica de
Relações Institucionais

Diretoria de Finanças e de
Relações com Investidores

Diretoria de Gestão
Empresarial

Diretoria de Governança,
Risco e Compliance

Conselho de Orientação Ética

Órgão permanente que zela pelo
cumprimento do Código de Conduta.
• Membros: 12 (11 empregados da Copel
e 1 representante da sociedade civil).
• Mandato: 1 ano após eleição em
Assembleia.
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Assembleia Geral
A Assembleia Geral de Acionista é o fórum no qual os acionistas têm poderes para

eleitos pelo Conselho de Administração para mandato de dois anos. As reuniões
da Diretoria são realizadas quinzenalmente e as atas lavradas em livro próprio.

Mensagem do Presidente

decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções

Composição da Diretoria

consideradas convenientes quanto a sua defesa e seu desenvolvimento.

■ Diretor-Presidente: Antonio Sergio de Souza Guetter

A Assembleia Geral Ordinária é realizada no primeiro quadrimestre de cada ano e

■ Diretor de Gestão Empresarial: Gilberto Mendes Fernandes
■ Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani

Assembleias Gerais Extraordinárias podem ser convocadas sempre que entendido
necessário, em qualquer data.

Contexto do Setor

■ Diretor Jurídico e de Relações Institucionais: Cristiano Hotz
■ Diretor de Desenvolvimento de Negócios: Jonel Nazareno Iurk

Composição do Conselho de Administração - período 2015-2017
G4-38, G4-39

■ Presidente: Fernando Xavier Ferreira
■ Conselheiro: Antonio Sergio de Souza Guetter
■ Conselheiro: Mauro Ricardo Machado Costa
■ Conselheiro: José Richa Filho
■ Conselheiro: Carlos Homero Giacomini
■ Conselheiro: Marlos Gaio
■ Conselheira: Sandra Maria Guerra de Azevedo
■ Conselheiro: Sergio Eduardo Weguelin Vieira
■ Conselheiro: Hélio Marques da Silva

O Conselho Fiscal da Copel é permanente, composto por cinco membros
efetivos e cinco suplentes eleitos pela Assembleia Geral para o mandato de
um ano. Realiza reuniões mensais para tratar de assuntos que incluem entre
outros a fiscalização dos atos dos administradores, análise e opinião sobre as
demonstrações financeiras trimestrais e anuais. Todas as reuniões do Conselho
Fiscal – tanto ordinárias como extraordinárias – são lavradas atas em livro
próprio e, eventualmente, de acordo com a exigência legal, também são

Gestão da
Sustentabilidade
Capital Humano
Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural
Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Composição do Conselho Fiscal - período 2016-2017

Balanço Social

Efetivos

Sumário de
Conteúdo da GRI

■ George Hermann Rodolfo Tormin
■ Nelson Leal Junior
■ Massao Fabio Oya

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

■ João Carlos Flor Junior
■ (vaga em aberto)

Suplentes

Diretoria Reunida

■ Osni Ristow
■ Roberto Brunner

A Diretoria Executiva da Copel é responsável pelas funções executivas e tem a

■ Gilmar Mendes Lourenço
■ Aurelio Belarmino Barbosa

atribuição privativa de representar a Companhia. É composta por seis membros

■ Vinícius Flor
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Práticas de
Integridade

Conselho Fiscal

lavrados pareceres.

Governança e
Sustentabilidade

Desempenho dos
Órgãos de Governança

Conselho de Administração

O CAD realiza reuniões ordinárias conforme calendário preestabelecido, além de
eventuais reuniões extraordinárias (em média, são oito reuniões ao ano). Em 2016,
foram realizadas 10 reuniões ordinárias e 6 extraordinárias. G4-47

Sobre a Copel

Estrutura da
Governança

■ Diretor de Governança, Risco e Compliance: Fabio Malina Losso

O Conselho de Administração – CAD da Copel é composto por nove membros,
sendo cinco deles independentes. G4-40

Sobre o Relatório

Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Governança e Sustentabilidade

Comitê de Auditoria
G4-49

Vinculado diretamente ao Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria, é

Planejamento Empresarial Integrado e um membro da Auditoria Interna. O Comitê

Sobre o Relatório

composto por três membros daquele Colegiado, independentes nos termos da Regra

de Gestão de Riscos Corporativos é o colegiado responsável pelo levantamento da

Mensagem do Presidente

10A-3 da Securities Exchange Act, sendo as características, composição, funcionamento

matriz de risco da Companhia, seu gerenciamento e pela indicação de providências

Contexto do Setor

e competências estabelecidas em Regimento Interno específico. G4-40

preventivas de segurança ao negócio. Possui cronograma anual de reuniões ordinárias,

Sobre a Copel

podendo reunir-se extraordinariamente sempre que necessário. G4-45, G4-46

Governança e
Sustentabilidade

a Companhia passará a adotar os requisitos exigidos no Art. 25 da Lei 13.303/2016 e nos

Em 2016, o Comitê de Gestão de Riscos Corporativos reportou ao Comitê de Auditoria

Estrutura da
Governança

Decretos Estaduais 6.262 e 6.263/2017, para indicações dos conselheiros.

o acompanhamento de 19 preocupações significativas relacionadas aos negócios

A partir do próximo mandato dos membros do Comitê, que terá início em maio de 2017,

O Comitê realiza reuniões ordinárias com frequência mínima de seis vezes ao ano,
conforme calendário previamente definido, podendo haver reuniões extraordinárias
e, se necessário, com qualquer membro das Diretorias, da Auditoria Independente,
da Auditoria Interna ou do Conselho Fiscal. Em 2016, foram realizadas 16 reuniões
para deliberar sobre a aprovação do planejamento anual dos trabalhos, atuação e
acompanhamento das atividades da Auditoria Interna.
Também supervisiona a Auditoria Interna, responsável pelo desenvolvimento e
execução do Plano Anual de Auditoria, que abrange a corporação Copel, suas unidades
de negócio e participações, execução de exames especiais de auditoria, mediante
solicitações recebidas pelos canais competentes, elaboração e encaminhamento de
relatórios com resultados dos trabalhos de Auditoria à Administração da Companhia
e ao Comitê de Auditoria, conforme o caso, comunicação dos resultados dos trabalhos
de auditoria, com recomendações e/ou sugestões aos auditados, para melhoria da

da Companhia, da seguinte natureza: partes relacionadas; passivos socioambientais;
contingências e depósitos judiciais; ativo, imobilizado, intangível e contas a receber

Práticas de
Integridade

vinculados à concessão; fornecedores; obrigações trabalhistas; procedimentos

Gestão da
Sustentabilidade

contábeis e tecnologia da informação. G4-50

Capital Humano
Capital Intelectual

Gestão de Riscos
G4-2

Capital Social
e de Relacionamento

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

Capital Natural

corporativas, suas subsidiárias integrais e controladas, controladas em conjunto e

Capital de
Infraestrutura

coligadas, e estabelece a composição de um Comitê de Gestão de Riscos Corporativos,
hierarquicamente subordinado ao Comitê de Auditoria.

Capital Financeiro

As diretrizes adotadas são baseadas em estruturas e padrões reconhecidos, como o

Balanço Social

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) e a ISO

Sumário de
Conteúdo da GRI

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.

gestão das suas respectivas áreas, entre outros. O regulamento da Auditoria Interna

O modelo de gestão de riscos adotado pela Copel considera aspectos legais,

está disponível online.

regulatórios, socioambientais e reputacionais servindo de base para processos

Comitê de Gestão de Riscos Corporativos
Órgão de caráter consultivo e permanente. É subordinado ao Comitê de Auditoria e
formado por representantes das Diretorias, da Superintendência de Controladoria,
Gestão e Participações, da Coordenação de Assuntos Regulatórios Corporativos e
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Desempenho dos
Órgãos de Governança
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Pacto Global

decisórios e atividades operacionais, levando em consideração, para tanto, os seguintes
perfis de riscos: estratégico, operacional, divulgação e compliance. No modelo
também são definidos os parâmetros de apetite ao risco, a possibilidade de ocorrência
e seus impactos socioambientais, financeiros, operacionais e de imagem, prevendo
ferramentas para seu tratamento preventivo e mitigação. G4-14
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Deficiências e recomendações sobre os controles internos são encaminhadas para

iniciativa, além de ser uma boa prática de governança e gestão, atende os requisitos da

áreas de negócio por meio dos “Certificados de Controles Internos”. Para cada

Lei N° 13.303/2016.

Sobre o Relatório

Após a análise dos resultados da Avaliação dos Administradores realizada, em 2016, o

Mensagem do Presidente

apontamento, é elaborado um plano de ação, que será monitorado ao longo do
exercício seguinte. Esse processo é coordenado pela Coordenação de Integridade
Corporativa, órgão que responde diretamente ao Diretor de Governança, Risco
e Compliance, com quem reúne-se periodicamente, e tem atribuição de relatar

Conselho de Administração aprovou a continuidade do processo e solicitou o plano para

Contexto do Setor

evolução da metodologia apresentado no primeiro trimestre de 2017.

Sobre a Copel

suas atividades ao Comitê de Auditoria e à Diretoria Executiva. A Copel também

Em 2016, as principais oportunidades de melhoria identificadas referem-se à dimensão

possui uma estrutura de Auditoria Interna, responsável por aferir a adequação dos

gestão e transparência, conforme segue:

controles internos, a efetividade do gerenciamento de riscos, o cumprimento de

■

normas e a confiabilidade dos processos.

Governança e
Sustentabilidade
Estrutura da
Governança

Disponibilidade de informações relevantes sobre a organização, tendências do
mercado e do setor de atuação;

Desempenho dos
Órgãos de Governança

Desempenho dos Órgãos de Governança

■

Acompanhamento da viabilidade e execução do planejamento estratégico;

Práticas de
Integridade

■

Monitoramento de riscos e dos processos de controles internos;

Remuneração

■

Monitoramento das transações entre empresas e partes interessadas.

Gestão da
Sustentabilidade

G4-51, G4-52

Administradores e Conselheiros Fiscais da Copel têm sua remuneração definida
em Assembleia Geral, que leva em conta a remuneração do exercício anterior e

As principais ações de melhoria implantadas foram:
■

anual da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal foi de
aproximadamente R$ 9,5 milhões.

Autoavaliação

Capital Intelectual

Preparação prévia para as reuniões para aprimorar o conhecimento e o processo
decisório dos administradores visando melhorias nos processos da administração

a correção monetária acumulada no período. Em 2016, a remuneração global

para sustentar a estratégia do negócio e garantir os resultados esperados;
■

Publicação da Política de Transações com Partes Relacionadas.

O Programa de Capacitação para Administradores é voltado para conselheiros,

Com o objetivo de buscar a melhoria contínua, a Companhia promove anualmente

presidentes de subsidiárias e diretores. O conteúdo foi desenvolvido em módulos

a autoavaliação do Conselho de Administração, da Diretoria e dos membros do

e considerou questões relativas à governança corporativa, aspectos econômico-

Comitê de Auditoria. Os conselheiros e diretores respondem a um questionário

financeiros, estratégia empresarial, conselho fiscal e de administração e gestão

específico para cada órgão. A partir da análise dos resultados, são indicados os

estratégica de riscos empresariais.

Avaliação

Capital Natural
Capital de
Infraestrutura

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
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O programa tem por finalidade desenvolver competências necessárias ao exercício
das atividades de Conselheiro de Administração e Conselheiro Fiscal. Também visa

G4-44

capacitar profissionais que atuam como conselheiros das empresas controladas e

A fim de dar maior credibilidade ao processo de avaliação de desempenho dos

coligadas da Copel, para que obtenham maior efetividade no desempenho de suas

Administradores, a Copel contratou consultoria externa para a realização da avaliação. A

atividades. G4-43
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Capital Social
e de Relacionamento

Capital Financeiro

Desenvolvimento

G4-44

pontos positivos e negativos, bem como as sugestões de melhoria.

Capital Humano
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Práticas de Integridade

Programa de Integridade

A Copel conta com diversas estruturas para estabelecer o diálogo transparente e
o relacionamento ético com todos os seus públicos. Esses mecanismos formam as
práticas de integridade da Companhia e suas subsidiárias, a partir do alinhamento com
o Pacto Global da ONU2 e o compromisso público com o combate à corrupção.

O Programa de Integridade é uma plataforma de disseminação dos compromissos
da Companhia com a transparência e o combate à corrupção. Em 2016, a Copel
implementou treinamentos do programa na modalidade de Ensino à Distância
(EaD), para ampliar a conscientização do comportamento ético entre todos os
empregados da Copel e de suas subsidiárias.

A Companhia adota ferramentas internas para disseminar a conduta ética e identificar
desvios. Para isso, disponibiliza o Portal Compliance, que apresenta os mecanismos
adotados para orientar a conduta ética e a transparência de suas atividades. Conheça
os mecanismos adotados pela Companhia como o Canal de Comunicação Confidencial,
a Ouvidoria da Copel Distribuição e da Copel Telecomunicações e o Conselho de
Orientação Ética (COE), no Portal Compliance. G4-56
Essa estrutura é acompanhada pela determinação para que os gestores dos
processos emitam “Certificados de Controles Internos”, formalizando os casos de nãoconformidades detectados e assim haja compromisso para regularizá-los. Todos esses
mecanismos são supervisionados pelo Comitê de Auditoria.
De acordo com as recomendações da Segunda Inspetoria de Controle Externo
do Tribunal de Contas do Paraná, a Copel promoveu melhorias em seu
Portal da Transparência, tornando o acesso mais fácil com detalhamento
das informações.
O resultado do trabalho desenvolvido foi elogiado pelos inspetores, sendo mencionado
como referência no Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR). Confira as melhorias no
Portal da Transparência.
Além do acesso imediato e detalhado a todo o conteúdo, o novo portal também facilita
a exportação de dados, passando a atender de forma mais completa à Lei de Acesso à
Informação. Entre as inovações agregadas ao portal, está a inclusão de link para denúncia
de casos de corrupção, de informações relativas às participações societárias nos contratos
de concessão, de concursos públicos abertos pela Companhia, entre outras.
A Copel adotou proativamente a prática de agendamento de reuniões mensais com o
TCE-PR para antecipar possíveis ações e/ou autuações da 2ª inspetoria, melhorando
assim o fluxo de informações e demandas, bem como o relacionamento entre a Copel
e o TCE-PR.
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Foram capacitados 7.724 empregados no combate à corrupção, o equivalente
a 90,54% dos funcionários, além de todos os integrantes do Conselho de
Administração da Companhia. G4-SO4
O programa ainda foi fortalecido por meio de divulgação das normas éticas da
Companhia em todos os canais de comunicação interna, tais como e-mails, jornais
internos, intranet, atas de reuniões e outros, além da disponibilização na web de
todas as regras corporativas relacionadas ao Programa de Integridade.
Todas essas ações têm se refletido na redução de casos de corrupção de
empregados da Copel. Foram punidas quatro pessoas por envolvimento em
atividades suspeitas ao longo de 2014 e 2015. Já em 2016, nenhum caso foi
registrado. G4-SO5
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Também foram realizados dois eventos com temas voltados para a
integridade, sendo:
Encontro Gerencial: com a apresentação do cenário atual frente as práticas de
integridade e como as empresas estão reagindo diante da necessidade de adaptar
seus processos, e implementar um programa de integridade. Contou com a
participação de mais de 500 gerentes.

Capital de
Infraestrutura

25º GAIP - Grupo de Auditores Internos do Estado do Paraná: realizado nas
dependências da Copel, visando contribuir para a evolução da profissão de Auditor
Interno, apoiando as instituições oficiais que regem esta atividade, bem como de
outras correlatas. Nesse encontro foi abordado o tema “Como a Copel estruturou
suas áreas de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance e a relação
destas áreas com a Auditoria Interna”. Esse evento registrou um número recorde

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

Capital Financeiro
Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI

de participantes, com 92 presentes.
2 - A Copel é signatária dos dez princípios do Pacto Global desde 2000 e aderiu à chamada da Ação para
os Governos no Combate à Corrupção, em 2014.
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Realização de testes de compliance em contratos e processos no âmbito
da Companhia
A Copel mantém o compromisso de agir preventivamente no combate a corrupção,
desta forma, em 2017, realizará testes sistemáticos de compliance em contratos
e processos que apresentam maior fragilidade, entre os quais destacamos:
financeiro, contábil, suprimentos e tecnologia da informação.
Visando maior efetividade na gestão de riscos na cadeia de suprimentos, a Copel
está desenvolvendo para implantação em 2017, um processo due diligence para os
fornecedores críticos dos negócios, que, além de tratar os riscos de corrupção, vai
contribuir para o monitoramento das questões socioambientais.
Ainda

em

2017,

a

Copel

realizará

um

workshop

sobre

Integridade,

Lei Anticorrupção e Socioambiental para os seus principais fornecedores
críticos. A Copel Telecomunicações desenvolverá também em 2017, um Programa
de Integração com seus prestadores de serviços e contratados, com palestras de
segurança e de integridade a todos os seus parceiros.

Código de Conduta
G4-56, G4-57

O Código de Conduta da Companhia está alinhado aos valores, aos Princípios
do Pacto Global da ONU e às diretrizes de Governança Corporativa. Ele define
ações que visam a integridade, a transparência, a segurança e a saúde. O
documento aborda também a responsabilidade social e ambiental, o respeito, e o
relacionamento com os diversos segmentos em que a Companhia atua.
Criado em 2003, com base em parâmetros éticos, o código é instrumento
orientador dos atos de todos que exercem atividades em nome da Copel. O Código
foi revisado no final de 2015, passando inclusive por consulta pública. Em 2016,
foi amplamente divulgado nos meios de comunicação e todos os empregados

participaram 543 empregados. A meta é assegurar que todos realizem esse módulo
até outubro de 2017. Já para o ciclo 2017/2018, está prevista nova versão do EaD
Código de Conduta, com ênfase ao Canal de Comunicação Confidencial.
Como boa prática, a Companhia definiu em norma administrativa que a revisão do
Código deve ocorrer a cada dois anos e, a cada quatro anos, por meio de consulta
pública, em diálogo franco e aberto com todos os interessados. Para 2017, está
prevista nova atualização do Código de Conduta, buscando um aprimoramento das
questões de compliance.
O Código de Conduta está disponível a todas as partes interessadas no site
da empresa.

Avaliação de Riscos de Corrupção
Como parte de sua Política de Gestão Integrada de Riscos Corporativos, a Copel
busca assegurar um constante monitoramento das ameaças de corrupção no âmbito
da Companhia e de fraudes no ambiente de controles internos.
Em razão desses critérios de segurança, todos os processos operacionais são
submetidos anualmente à avaliação de riscos relacionados a erros ou fraudes que
possam interferir nos resultados das demonstrações financeiras. Nesse aspecto,
são estabelecidos controles submetidos a testes pela Auditoria Interna e pela
Auditoria Independente, cujos resultados são reportados à alta administração.
Em 2016, a Companhia submeteu 28 operações a avaliações de risco relacionadas
à corrupção. Isso representou 100% das operações realizadas no ano e não foram
identificados casos de corrupção no período.
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Canais de Denúncia
G4-57, G4-58

Para disseminar os conceitos do Código de Conduta, em 2016, a Copel desenvolveu
treinamento específico na modalidade “Ensino a Distância” (EaD), do qual já

relacionamento da organização com as partes interessadas.
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Gestão da
Sustentabilidade

G4-SO3

Visando acolher opiniões, críticas, reclamações, denúncias e consultas pessoais,
a Copel disponibiliza canais de comunicação apresentados a seguir, que além
de contribuírem para o combate a fraudes e corrupção, também ampliam o

receberam uma cópia física. G4-SO4

Sobre o Relatório
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Governança e Sustentabilidade

Canal de Comunicação Confidencial - 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.

Gestão da Sustentabilidade
A

Copel

tem

como

compromisso

promover

o

crescimento

econômico

com responsabilidade socioambiental, em consonância com a Política de
Sustentabilidade e de Governança Corporativa.

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.

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente
Contexto do Setor
Sobre a Copel

No final de 2016, a Copel reestruturou as funções de sustentabilidade e
governança, criando a Coordenação de Sustentabilidade Empresarial e
Governança Corporativa com o escopo de atuação pautado pela condução da

Ouvidoria - existem dois canais abertos a todos os públicos, interno e externo, para

agenda de sustentabilidade e disseminação da cultura e adoção das melhores

sugestões, reclamações e denúncias, estando disponíveis nos dias úteis, das 8h às 18h,

práticas de sustentabilidade e governança corporativa. A Coordenação passa a

Governança e
Sustentabilidade
Estrutura da
Governança
Desempenho dos
Órgãos de Governança

com ligação gratuita.

responder diretamente à Diretoria de Riscos, Governança e Compliance. G4-35, G4-36

Práticas de
Integridade

A Ouvidoria Copel Distribuição está disponível e apta a receber as reclamações

Os desafios da sustentabilidade constam do referencial estratégico, por meio da

Gestão da
Sustentabilidade

pessoalmente ou por meio de correspondência enviada a seu endereço, à Rua
Professor Brasílio Ovídio da Costa, 1.703, no Bairro Santa Quitéria, CEP: 80.310-130,
em Curitiba - PR.
A Ouvidoria Copel Telecomunicações está apta a receber as reclamações
pessoalmente ou por meio de correspondência enviada a seu endereço, à Rua
Emiliano Perneta, 756, no Bairro Batel, CEP: 80.420-080, em Curitiba - PR.

missão, visão, valores, diretrizes estratégicas e estão alinhados ao planejamento
empresarial, vinculados ao objetivo estratégico “Melhorar o desempenho em
sustentabilidade”. G4-36
Na busca contínua por melhorar o desempenho da Companhia em sustentabilidade,

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

aprimorar a comunicação e o relacionamento com as nossas partes interessadas.

Capital de
Infraestrutura

Nesse trabalho utiliza-se as seguintes principais práticas de mercado para:
■

Direcionar e avaliar o desempenho, bem como comparar as práticas com as
referências mundiais e nacionais: questionário da RobecoSAM (Dow Jones

Sustainability Index – DJSI), Indicadores Ethos para Modelos de Negócios

Conselho de Orientação Ética (COE) - o COE aprecia e emite orientação

Sustentáveis e Responsáveis, e o Índice de Sustentabilidade Empresarial

em processos relacionados à conduta ética na Companhia e tem um

(ISE – BM&FBovespa).

máximo

de

90

dias

para

oferecer

uma

resposta

final.

E-mail:

conselho.etica@copel.com.
Além desses canais a Copel está aberta para receber demandas de informação,

■

Capital Financeiro
Balanço Social
Sumário de
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Pacto Global

Reportar nosso desempenho e engajar nossos públicos: Global Reporting

Initiative (GRI), Relato Integrado (IR), Carbon Disclosure Project (CDP) e Global
Greenhouse Gas Protocol (GHG).

solicitação de serviços, críticas ou sugestões de melhoria, orientações e reclamações

A sustentabilidade empresarial e a governança corporativa têm como motivação

de seus públicos de relacionamento por meio de diversos Canais de Atendimento.

principal a perenização da Companhia, isto se dá por meio do reconhecimento de
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tem garantia de preservação de identidade. E-mail: cadam@copel.com.

prazo

Capital Intelectual

além da gestão de temas e indicadores, a Copel considera as expectativas e procura
G4-35, G4-36, G4-45

Comissão de Análise de Denúncias de Assédio Moral (CADAM) - comissão de

Capital Humano
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Governança e Sustentabilidade

que as nossas práticas vão ao encontro das expectativas das partes interessadas.

com outras empresas, instituições ou organizações em projetos que possam

Um dos principais resultados da atuação foi a seleção da Companhia, em

trazer ganhos socioambientais. Alinhada a esse compromisso e à Política de

Sobre o Relatório

novembro de 2016, para permanecer no grupo das empresas mais sustentáveis

Sustentabilidade, a Copel participa da Rede Brasileira do Pacto Global e tem

Mensagem do Presidente

da Bolsa de Valores de São Paulo (ISE – BM&FBovespa) na carteira 2016/2017,

representação no Comitê Brasileiro do Pacto Global – CBPG, desde sua criação

Contexto do Setor

onde obteve a maior evolução desde 2012, ficando acima do desempenho

em 2004.

Sobre a Copel

médio da carteira. Desde a criação do índice, em 2005, a Copel esteve presente

Movimento Nacional ODS Nós Podemos

Governança e
Sustentabilidade

Os ODS são uma agenda global que compreende 17 objetivos e 169 metas a

Estrutura da
Governança

em onze das doze edições do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE).
O ano de 2016 foi marcado também pela continuidade no índice de
sustentabilidade da Morgan Stanley Capital International (MSCI), líder
mundial na composição de índices financeiros que servem de referência para
investidores. O selo MSCI ESG é concedido a empresas que exibem excelente
desempenho nas áreas social, ambiental e de governança corporativa. A Copel
obteve nota máxima em 27 dos 28 indicadores analisados em 2016 e conceito

serem atingidas até 2030. O Movimento Nacional ODS Nós Podemos atua em
prol dessa agenda global de desenvolvimento definida pela ONU, com caráter
apartidário, ecumênico e plural. Ele é resultado da articulação de voluntários
dos três setores da sociedade brasileira para promover a melhoria das condições
de vida da população, na perspectiva do desenvolvimento sustentável no Brasil
e em âmbito internacional.

ambiental e de governança e é referência para investidores.

Compromissos Voluntários
G4-15, G4-16

Comprometida com o desenvolvimento sustentável, a Copel, ao longo de sua

Gestão da
Sustentabilidade
Capital Humano

Capital Social
e de Relacionamento

A Copel também foi selecionada para compor a carteira do FTSE4Good
que reconhece as empresas que possuem boas práticas nas áreas social,

Práticas de
Integridade

Capital Intelectual

AA em um escala de sete níveis que vai de CCC até AAA.

Emerging Index , índice vinculado ao FTSE 100, da Bolsa de Valores de Londres,

Desempenho dos
Órgãos de Governança

Como membro do Comitê Brasileiro do Pacto Global, a Copel participou do
estudo sobre contribuição das empresas do setor elétrico brasileiro para
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançado pelo Pacto
Global das Nações Unidas. O estudo busca criar uma metodologia que
traduza o engajamento empresarial com os ODS, identificando boas práticas
e aprendizados, e fornecendo insumos para norteamento estratégico da Rede
Brasil do Pacto Global.

Capital Natural
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Capital Financeiro
Balanço Social
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história, assumiu diversos compromissos voluntários que dissemina para a sua
cadeia de valor e demais partes interessadas.
Pacto Global

Contribuição Empresarial para a Promoção da Economia Verde e Inclusiva

Signatária do Pacto Global da ONU desde 2000, a Copel endossa os princípios

A Copel assumiu o compromisso em 2012 na Rio + 20. Trata-se de comprometimento

propostos pela iniciativa, com base em três principais aspectos: aprimoramento

público das empresas signatárias do Pacto Global com a adoção de ações para

constante de sistemas de gestão e de políticas corporativas; apoio à formulação,

uma economia mais inclusiva, que contribua para enfrentar os grandes desafios da

implantação e melhoria de políticas públicas, e consolidação de parcerias

sustentabilidade no Brasil e no mundo.
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Governança e Sustentabilidade

Declaração Chamada à Ação para os Governos no Combate à Corrupção

Combate à prática de Discriminação e Valorização da Diversidade

A Copel aderiu à declaração em 2014, reafirmando seu compromisso com

A Companhia instituiu uma Comissão Permanente de Diversidade, cujos objetivos

Sobre o Relatório

a transparência e o combate à corrupção, e manifestando seu apoio ao

são sensibilizar e mobilizar o quadro funcional para a promoção da igualdade

Mensagem do Presidente

movimento da Agenda de Desenvolvimento Pós 2015, no esforço de promover

de direitos, oportunidades e reconhecimento para todos, com atenção a grupos

Contexto do Setor

a sustentabilidade, a conduta ética e as melhores práticas de governança

vulneráveis e sujeitos à discriminação baseada em gênero, raça, cor, deficiência,

Sobre a Copel

orientação sexual, idade e religião.

Governança e
Sustentabilidade

corporativa.
Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção

Prevenção do Assédio Moral e do Assédio Sexual

A companhia tornou-se signatária em 2015. Seus princípios estão baseados na

A Copel reconhece a saúde e a segurança no local de trabalho como um direito

Carta de Princípios de Responsabilidade Social, na Convenção da ONU contra a
Corrupção, no 10° princípio do Pacto Global e nas diretrizes da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Erradicação do Trabalho Infantil, Trabalho Forçado ou Compulsório
Em alinhamento aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento

fundamental do ser humano, valorizando a vida e respeitando a integridade física
e moral das pessoas, e buscando criar um ambiente de trabalho gratificante e
propício a gerar produtividade.
Respeito à Livre Associação Sindical e Direito à Negociação Coletiva

Estrutura da
Governança
Desempenho dos
Órgãos de Governança
Práticas de
Integridade
Gestão da
Sustentabilidade

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

Capital Humano

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

Capital Intelectual

n° 87 da Organização Internacional do Trabalho – OIT.

Capital Social
e de Relacionamento

2016, a Copel aderiu a Rede de Companhias pela Aprendizagem e Erradicação

Princípios para Educação Executiva Sustentável (PRME)

Capital Natural

do Trabalho Infantil o que reafirma a preocupação da Companhia com a causa.

A Universidade Corporativa da Copel (UniCopel) tornou-se, em 2014, a primeira do

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

gênero no Brasil a aderir ao PRME, programa da ONU que estimula a formação de

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. Em

A Companhia promove ações para sensibilizar empregados, fornecedores e

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

líderes voltados à gestão responsável dos negócios.

clientes contra a exploração sexual infantil e também dissemina este compromisso

Conheça mais sobre os compromissos assumidos na página de Sustentabilidade –

em seu Manual do Fornecedor e em cláusulas contratuais.

Compromissos Voluntários.

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global
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Foto: Vanderlei Tacchio

Desempenho em Capitais
A Copel possui áreas executivas que abrangem as frentes estratégicas
de maior relevância para a Companhia. Nessas áreas, consideradas
como capitais de negócios, a Copel apresenta sua capacidade de gerar
valor para as partes interessadas a 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

Capital Humano
Capital Intelectual
Capital Social e de Relacionamento
Capital Natural
Capital de Infraestrutura
Capital Financeiro
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Este é o
Donizete Benedicto Barboza

06 . CAPITAL HUMANO
Perfil do Capital Humano // Gestão do Capital Humano // Gestão de Desempenho // Desenvolvimento Profissional // Saúde e Segurança
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Capital Humano

06. Capital Humano
Sobre o Relatório

O investimento em capital humano é um dos principais pilares estratégicos da Copel.

Constituído a partir de oito projetos, tem como principais conceitos: envolvimento,

Mensagem do Presidente

Há dois principais desafios relacionados à gestão do Capital Humano na Copel, que

proatividade, liderança participativa, mais sinergia entre holding e negócios,

Contexto do Setor

direcionam as suas estratégias de desenvolvimento, remuneração e avaliação dos

colaboração, compartilhamento, satisfação, bem-estar e segurança no trabalho, além

Sobre a Copel

empregados. O primeiro é adequação dos custos do pessoal, por ser uma empresa sob

do pioneirismo na ocupação de espaços em branco no mercado e na sociedade.

Governança e
Sustentabilidade

concessão pública e regulada, onde a prioridade é modicidade tarifária, resultando
em uma constante busca por produtividade, eficiência e excelência operacional.

A ideia é permitir a contribuição de todos os copelianos na criação de um modelo
de gestão capaz de preparar as pessoas para desempenharem seus papéis em um

O segundo desafio é a busca por projetos mais diversificados de outras fontes de

cenário cada vez mais complexo, em que novas tecnologias surjam e se aprimoram

energia limpa, por exemplo, da geração da energia eólica e da geração distribuída,

com uma velocidade sempre maior.

Essa visão do mercado futuro direciona as estratégias de desenvolvimento,
engajamento e avaliação dos empregados e está refletida em suas políticas de
Gestão de Pessoas e de Segurança e Saúde do Trabalho. O foco das iniciativas na

Desenvolvimento
Profissional

Gestão do Capital Humano
Quadro Pessoal da Copel
G4-9, G4-10

Saúde e Segurança

*Novas Contratações em 2016
G4-LA1

Copel está sempre voltado para a valorização do desenvolvimento tanto profissional
quanto pessoal, para o aperfeiçoamento das práticas de gestão de conhecimento,
bem como para fortalecer a cultura de inovação e de segurança na Companhia, tendo

1.900 mulheres

Capital Financeiro

6.631 homens

Balanço Social

70 homens

Sumário de
Conteúdo da GRI

tanto, a Copel tradicionalmente cumpre uma agenda de benefícios que diferencia a

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

empresa no mercado.

22%

8.531
empregados

promover um clima motivador no ambiente de trabalho, a Copel entende que as
formas modernas de gestão contribuem significativamente para a manutenção da
sua competitividade.

Capital Social
e de Relacionamento

Capital de
Infraestrutura

25 mulheres

empregados reflete-se em melhores resultados de crescimento do negócio. Para

Além de manter os benefícios competitivos com os existentes no mercado e

Capital Intelectual

Capital Natural

como base o oferecimento de oportunidades de forma igualitária.
A Companhia acredita que a qualificação profissional e o bem-estar de seus

Gestão do
Capital Humano
Gestão de
Desempenho

o que representa uma necessidade de desenvolvimento constante dos seus
profissionais, bem como geração e retenção de conhecimento.

Capital Humano

78%

26%

95
contratações

74%

Nesse sentido, a Copel lançou o Anima, uma iniciativa inédita cujo desafio é
construir um novo modelo de gestão participativa, discutindo abertamente com

*Aproximadamente a metade (49%) são pessoas abaixo de 30 anos.

seus mais de 8,5 mil empregados o futuro da Companhia.

A taxa de rotatividade foi de 1,7%.
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Capital Humano

Todos os empregados da Companhia estão cobertos por Acordo Coletivo de Trabalho e

Essa estrutura tem como objetivos:

possuem contratos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). G4-11

■

A Companhia orienta seu relacionamento com todos os seus empregados nas
diretrizes das políticas de Gestão de Pessoas, de Saúde e Segurança, Código
de Conduta e do Manual do Copeliano, 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.
Além dos empregados diretos, a Companhia atua com 5.666 terceirizados. São
prestadores de serviços em atividades como: atendimento a clientes; construção de
linhas de transmissão, redes e subestações de energia elétrica; ligação; suspensão
e religação; leitura de medidores em baixa tensão; manutenção do sistema elétrico,
de áreas verdes e de prédios; vigilância e zeladoria; entre outras.

Respeito Gera uma Cultura Inclusiva
A Copel foi uma das primeiras empresas brasileiras a permitir o uso do “nome

Identificar os cargos e funções necessários para o desenvolvimento das
atividades;

■

Definir a formação requerida para o desempenho das atividades de cada cargo
e função;

■

■

Mensagem do Presidente
Contexto do Setor
Sobre a Copel

Estabelecer os níveis de maturidade e complexidade dos cargos e funções para

Governança e
Sustentabilidade

o atendimento da demanda dos postos de trabalho;

Capital Humano

Estabelecer regras de movimentação funcional (vertical) e salarial (horizontal)

Gestão do
Capital Humano

dos empregados;
■

Sobre o Relatório

Evidenciar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento nas carreiras.

Em 2016, o reajuste na remuneração média anual de todos os empregados foi de

Gestão de
Desempenho
Desenvolvimento
Profissional

10,62%. A relação entre o percentual de aumento da remuneração do indivíduo

Saúde e Segurança

mais bem pago e o percentual de aumento da remuneração média anual de todos

Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento

os empregados foi 0,86. G4-55

Capital Natural

social” nome escolhido por empregados que tenham adotado uma identidade
sexual diversa – no crachá funcional.

Programa de Remanejamento

No que tange à equidade de gêneros, na Copel, um em cada cinco empregados é

Valorizar as pessoas priorizando a mobilidade interna e permitir a

Capital Financeiro

mulher. A proporção se mantém também entre os gerentes, refletindo a seriedade

movimentação de empregados para outras localidades ou áreas da companhia

com que a Companhia aborda as questões relativas ao equilíbrio das condições e

Balanço Social

são os principais objetivos do Programa de Remanejamento lançado pela

as oportunidades oferecidas à mulher no ambiente de trabalho. Em 2015, obteve
pela 2ª vez o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça do Governo Federal, e em 2016,
foi uma das 48 empresas selecionadas pelos organizadores do Prêmio WEPs Brasil
– Women’s Empowerment Principles.

Capital de
Infraestrutura

Copel. Reflexo dos anseios dos próprios copelianos, manifestados por meio
da Pesquisa de Opinião do Empregado (POE), a iniciativa possibilita ao
empregado maior protagonismo na gestão de sua carreira, colaborando para

Sumário de
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Pacto Global

seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Remuneração e Benefícios
A estrutura de carreiras e remuneração da Companhia estabelece padrões

O programa busca otimizar o quadro de empregados por meio de ampliação
dos ganhos de produtividade, oferecendo oportunidades igualitárias e

de remuneração compatíveis com o mercado e com o cargo, função e nível

partindo do princípio da transparência no processo de tomada de decisão

de enquadramento do empregado, conforme sua formação e habilitação,
propiciando o reconhecimento no desenvolvimento de suas atividades.

disponibilizadas internamente 120 vagas.
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relativo à movimentação de pessoas. Desde seu lançamento em 2016, foram
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Capital Humano

Benefícios
G4-EC1

A Copel oferece um pacote de benefícios que vai além do previsto pela legislação e
compatível com os das melhores empresas do mercado. Entrega anualmente aos seus
empregados o Balanço de Benefícios - BBC, que propicia uma visão abrangente dos
benefícios oferecidos pela Companhia, trazendo informações estratificadas relativas
ao que cada empregado recebeu durante o ano anterior, em termos de salário,
adicionais, abonos, participação nos lucros, benefícios financeiros e não financeiros,
bem como os benefícios futuros que se referem ao plano previdenciário e FGTS. G4-LA2

Gestão de Desempenho
Em 2016, a Copel deu continuidade ao Programa de Gestão de Desempenho - Nossa
Energia. Os aprimoramentos para cada ciclo são proporcionados pelas experiências
dos ciclos anteriores e pelas práticas de gestão de desempenho. Desse modo,
buscam-se sempre mudanças pontuais e assertivas que não modifiquem a essência
do modelo, a fim de preservar suas características principais e fazê-lo cada vez mais
contínuo e consolidado. Um exemplo de mudança foi a inclusão do processo de
calibração que minimizou as distorções e equívocos nas avaliações. O objetivo é
adequar, ainda mais, o modelo às práticas de mercado e necessidades da Companhia.
Em 2016, 100% dos empregados receberam suas análises de desempenho. Já por
meio da Pesquisa de Opinião do Empregado (POE), realizada a cada dois anos,
verificamos se todos os empregados passaram pela entrevista de avaliação e se ela

Os norteadores para desenvolvimento do capital humano são metas e objetivos
advindos do planejamento estratégico da Copel, bem como as necessidades de
aperfeiçoamento das habilidades de cada empregado. As ações de treinamento
e desenvolvimento variam desde formação básica, destinados 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 a 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 e eventos (seminários, palestras, workshops, congressos etc.).
As ações de educação de cunho corporativo (programas de Integridade,
Sustentabilidade, Capacitação em Língua Estrangeira, Liderança, Preparação
para o Futuro, Integração, entre outros) são coordenadas pela Universidade
Corporativa (UniCopel). Os cursos de formação básica são voltados para
capacitar o empregado em uma nova atividade. Merece destaque o Programa de
Formação de Eletricistas da Distribuição, no qual o empregado recém-admitido
recebe a capacitação inicial necessária para o desempenho adequado da função.
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As boas ideias, as conversas informais e as sugestões de melhorias nos processos

Capital Financeiro

contribui para a melhoria do processo de gestão de pessoas. G4-LA11

que partem dos empregados para a alta direção, são os pontos fortes do Bate-

Balanço Social

Desenvolvimento Profissional

ao interior, café da manhã e almoço com empregados e o Presidente. Nesses dois
anos de conversas, o programa promoveu o encontro do presidente com cerca de

G4-DMA-EU14

180 empregados das unidades da Copel no Paraná, Mato Grosso, São Paulo e Rio

Investimento em Capital Humano, em 2016

Grande do Norte.

G4-LA9

Curta Duração

■ 2.242 eventos
■ 34.488 participações

Longa Duração

Cursos de Idiomas
Cursos de Pós-Graduação
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■ 416.298 horas de treinamento
■ Média de 48,8 h/empregado

■ 302 participações

Em 2016, foram investidos R$ 8,75 milhões em treinamento e desenvolvimento de pessoal.
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Papo com o Presidente. Em 2016, foram realizados 10 encontros entre viagens

Programas de Capacitação e Treinamento dos Empregados
Em 2016, a Unicopel focou em três programas: de Integridade, de Sustentabilidade e de
Liderança Transformadora.
Programa de Integridade: em 2016, foram desenvolvidos vários treinamentos para
ampliar a conscientização sobre o tema nos diversos níveis da Companhia, considerando
Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Capital Humano

também o público-alvo para cada evento. Foi intensificado o desenvolvimento de
treinamentos no formato Ensino à Distância (EaD), permitindo atender maior
número de empregados. Os exemplos de aplicação dessa abordagem moderna
incluem os treinamentos sobre Aspectos Gerais da Lei e do Decreto Anticorrupção
e o Workshop de Integridade para todos os gerentes da Copel, no qual foram
abordados os temas de Lei Anticorrupção, Lei das Estatais e o papel da integridade
corporativa. Também foi iniciado treinamento sobre Código de Conduta.

O Programa Anima visa implementar ações voltadas à valorização do Capital Humano

Sobre o Relatório

da Companhia, incentivando discussões de ideias e pontos de vista de diferentes

Mensagem do Presidente

gerações de colaboradores na criação de um modelo de gestão participativa. Para
engajar os empregados, foi criada a campanha de comunicação Sangue Laranja - mote
escolhido para despertar o orgulho de pertencer nos mais de 8.500 empregados.

Contexto do Setor
Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade

Outras Formas de Capacitação e Desenvolvimento

Capital Humano

G4-LA10

Gestão do
Capital Humano

que estimula a formação de líderes voltados à gestão responsável dos negócios e

Além dos programas próprios de treinamento e capacitação, a Companhia incentiva a

à aplicação dos conhecimentos no cotidiano da gestão, promovendo alinhamento,

formação de seus profissionais por meio das seguintes iniciativas:

Gestão de
Desempenho

integração, atuação compartilhada e corresponsabilidade nas atividades do dia a

Auxílio-Educação: incentiva os empregados a fazerem Pós-graduação e outros cursos

Programa Liderança Transformadora: estruturado em alinhamento aos Princípios
de Educação Executiva Responsável (PRME), iniciativa do Pacto Global da ONU

dia de líderes dos negócios da Companhia.

Desenvolvimento
Profissional

de especialização, reembolsando 70% das mensalidades escolares até o valor-limite de

Saúde e Segurança

Iniciado em outubro de 2016, o programa já alcançou cerca de 22% dos 540 gerentes

R$ 840,46. Para isso, mediante reposição, os copelianos são liberados de parte da carga

Capital Intelectual

da Companhia. O objetivo é que, até o fim de 2017, todos completem as ações de

horária – desde que as condições de agenda disciplinar sejam justificadas e compatíveis

formação. A cada módulo realizado, os gerentes capacitados devem propor pelo

com a carreira do empregado. Em 2016, o programa beneficiou 1.064 empregados,

Capital Social
e de Relacionamento

menos duas ações práticas a serem implementadas junto às suas equipes. Por

totalizando um reembolso de R$ 4,53 milhões.

meio da iniciativa, a Companhia vem investindo não apenas na definição do perfil

Programa de Capacitação em Língua Estrangeira - BABEL: instituído em 2012 e

Capital de
Infraestrutura

gerencial que deseja, mas na capacitação de seu corpo gerencial em relação a

destinado aos empregados que executam atividades nas quais outro idioma é exigido.

Capital Financeiro

esta meta. A ideia é que as lideranças sejam cada vez mais capazes de dar suporte

Em 2016, foram beneficiados 255 empregados em cursos de alemão, espanhol e inglês.

Balanço Social

e alavancar o potencial de suas equipes.

Cursos de Pós-graduação: visa o desenvolvimento profissional em temas específicos

Programa Anima: com desafio de construir um novo modelo de gestão

e estratégicos com foco na produção de pesquisas, dissertações, teses, gerando

participativa, em 2015, lançou o Anima, um programa inovador patrocinado pela

inovações e melhorias para a Companhia e o setor elétrico. Em 2016, dez empregados

presidência e permeado pelos grupos mais próximos das operações. Constituído

iniciaram pós-graduação e ao todo 47 participaram de cursos nos níveis lato sensu e

a partir de oito projetos, busca-se a intensificação da produção e do fluxo de

stricto sensu, subsidiados integralmente pela Companhia.

ideias e planos de ação em todas as áreas da Companhia, onde cada empregado

Intercâmbios e Cursos no Exterior: os empregados também participam de eventos

será estimulado a pensar alternativas e soluções para temas como inovação,

externos para troca de experiências e divulgação de trabalhos, pesquisas e atualização

colaboração, proatividade, liderança, sinergia entre Holding e negócios,

constante sobre os temas relativos aos negócios. Também é parte das ações a

satisfação, bem-estar e segurança no trabalho, além do pioneirismo na ocupação

qualificação por meio de cursos de curta duração, oferecidas por empresas nacionais

dos espaços em branco no mercado e na sociedade. Até o final do 2016, 75% dos

e internacionais, garantindo qualidade de conteúdo e o efetivo aperfeiçoamento do

empregados foram treinados pelo programa e envolvidos nas suas concepções.

quadro de profissionais.

33

Capital Natural

Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Capital Humano

Pré-aposentadoria: a Companhia iniciou uma série de eventos para orientar os

mentoring e coaching. Em 2016, fizeram parte do Banco 250 potenciais líderes que

empregados sobre condições de aposentadoria, apoiando-os na tomada da

podem ocupar vagas como gerentes de divisão, gerentes de departamento ou

Sobre o Relatório

decisão sobre a pós-carreira. Para 2017, está previsto a revisão do processo e da

superintendentes.

Mensagem do Presidente

metodologia, que incluirá palestras temáticas, workshops de acompanhamento

O Plano

em equipe, cursos em EaD, consultoria e atendimento individual, peças de
comunicação interna, entre outros.

de

Desenvolvimento

Individual

foi a forma que a Copel

Telecomunicações encontrou de preparar seus profissionais para os desafios do
seu negócio, identificando competências necessárias, dentro dos seus processos.

Treinamentos para Empregados Terceirizados: a Copel também oferta

O Plano Individual é um instrumento que auxilia os gestores no desdobramento

treinamentos para empregados terceirizados, desde que previstos em contrato ou

do planejamento estratégico e respectivos compromissos de gestão, além de

por interesse da Companhia. Em 2016, foi realizado o II Workshop de Capacitação

contribuir com o desempenho dos profissionais, dando uma visão mais ampla para

em Programas Ambientais, com o objetivo principal de sensibilizar as empresas

suas necessidades de qualificação.

prestadoras de serviços e o público interno da Copel sobre questões socioambientais

Em alinhamento dos objetivos estratégicos da Companhia, visando a disseminação

– em atendimento aos requisitos do licenciamento ambiental (licenças ambientais
prévia, de instalação e de operação) perante o Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

Mensuração e Planejamento dos Investimentos em Capacitação
Os investimentos em capacitação dos colaboradores são planejados com
base nos objetivos estratégicos da Companhia e em um processo de avaliação

Contexto do Setor
Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade
Capital Humano
Gestão do
Capital Humano
Gestão de
Desempenho

de experiências e conhecimentos e a melhoria contínua dos seus processos, a

Desenvolvimento
Profissional

Copel Geração e Transmissão através dos Programas INOV+GeT e ETGET, realiza

Saúde e Segurança

encontros técnicos para promover o intercâmbio de conhecimento, a integração

Capital Intelectual

e disseminação de assuntos relacionados à operação e manutenção de linhas de
transmissão, subestações e usinas, bem como assuntos relacionados à gestão,
meio ambiente, fundiário, financeiro, contábil, jurídico e de segurança.

Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural
Capital de
Infraestrutura

de funções e atividades de cada profissional. O foco desses investimentos é a
manutenção da disponibilidade de mão de obra especializada a longo prazo.

Premiações e Reconhecimentos em Desenvolvimento Profissional

Capital Financeiro

G4-EU14

As premiações recebidas refletem o resultado de um conjunto de ações realizadas

Balanço Social

As subsidiárias são responsáveis pela gestão das metas e resultados relacionados

pela Companhia.

aos investimentos em capacitação, por meio de ferramentas como os Compromissos

A Copel conquistou pela terceira vez nos últimos quatro anos o Prêmio CIER

de Gestão e as Reuniões de Análise Crítica. Essas reuniões buscam garantir a

(Comisión de Integración Energetica Regional), que a destacou como a melhor

efetividade das ações no decorrer do período, nelas são apresentados indicadores

Distribuidora da América Latina. Conquistou também o Troféu Transparência,

de acompanhamento, monitorados com o auxílio do sistema ERP-SAP.

concedido pela pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração

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

e Contabilidade (ANEFAC), reconhecendo a qualidade das informações contábeis

permite identificar empregados com potencial para assumir um cargo de liderança

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

prestadas ao mercado. A Companhia é a única estatal entre as cinco empresas do

de nível superior, para isto são analisados critérios como desempenho, potencial,

setor elétrico premiadas na 20ª edição.

maturidade e tempo para aposentadoria. Os talentos identificados recebem

A Copel Distribuição conquistou pela terceira vez o Rodeio Nacional de Eletricistas,

tratativas específicas para alavancar o desenvolvimento, entre elas, cabe destaque,

que tem como foco a perfeição na execução de tarefas realizadas pelos eletricistas

devido ao caráter potencializador de performance e maturidade, os processos de

no dia a dia, primando pela perícia técnica, segurança e agilidade.
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Capital Humano

Saúde e Segurança
G4-LA6

Indicadores de Desempenho em Saúde e Segurança
Categoria

Óbitos

Empregados
Terceiros

2015

2016

DIS

GET

HOL

DIS

GET CTE** HOL*

0

1

0

0

0

-

0

4

2

0

0

0

-

0

Taxa de Absenteísmo

Empregados

2,48

1,36

4,68

2,80

1,08

1,16

1,48

Taxa de Frequência de
Acidentes Típicos com
Afastamento

Empregados

5,92

4,01

1,42

5,95

3,26

0,88

0

Terceiros

5,59

11,41

0

3,74

5,70

1,47

4,63

185

2.468

1,42

207

21

-

0

3.181

3.338

0

349

231

-

138,89

Taxa de Gravidade

Empregados
Terceiros

* Os valores da Holding contemplam as subsidiárias Renováveis e Comercialização, são consolidados até
novembro de 2016; as taxas de frequência e de gravidade não foram asseguradas.
** A taxa de absenteísmo da Copel Telecomunicações não foi assegurada.

Por desenvolver atividades associadas a fatores de risco, a Companhia conta com
uma Política de Segurança do Trabalho. A área de Gestão de Segurança e Saúde no
Trabalho (GSST) é responsável pela identificação desses riscos e definição de ações
preventivas, de modo que as tarefas sejam executadas de maneira segura.
Capacitação e habilitação: são oferecidos aos empregados programas como a
Formação de Inspetores de Campo e a Formação para Uso da Análise Preliminar de
Risco. Tais cursos objetivam uma prevenção ativa para que se identifique e bloqueie os
agentes de doenças e acidentes de trabalho.

áreas realiza o acompanhamento das equipes e emite relatório com pontuação das
falhas encontradas. Na Copel Distribuição, o cumprimento dos requisitos legais por
parte dos prestadores de serviços é acompanhado por meio do PPV. Devido à alta
rotatividade dos empregados contratados e às características dos contratos, não
há uma forma específica para determinar o percentual de contratados treinados,
porém, a Companhia adota como regra a realização dos treinamentos de integração
de segurança para todos os seus contratados.
Participação no Rodeio dos Eletricistas: para a promoção da cultura da segurança do
trabalho e desenvolvimento no desempenho da função de eletricista, a Copel incentiva
a participação destes no Rodeio dos Eletricistas, que consiste em reunir equipes de
eletricistas e técnicos de todas as regiões do estado, em etapa interna, e equipes de
eletricistas de diferentes concessionárias de energia elétrica do país que competem
entre si, em etapa nacional, tendo como premissa básica, nas atividades que envolvem a
competição, seguir normas de segurança, agir com perícia e ter habilidade diferenciada.
É uma forma lúdica de valorizar os eletricistas, incentivar a integração, melhorar os
cuidados com a segurança do trabalho e compartilhar experiências e conhecimentos.
Nas edições de 2010 e 2014, a Copel Distribuição consagrou-se campeã do rodeio
nacional e, em 2012, ficou em segundo lugar. Na edição de 2016, as equipes da Copel
Distribuição ocuparam os três primeiros lugares do pódio.
Treinamentos e integração: todas as atividades em campo são realizadas por
terceiros que tenham participado da Integração em Saúde, Segurança do Trabalho e da
exposição sobre a Análise de Riscos realizada para a atividade em questão. O controle
do treinamento mínimo obrigatório para trabalhos com eletricidade é realizado com
aplicativo próprio, que contém informações sobre os empregados das empreiteiras e
dos contratos.

Programa Preservando a Vida (PPV): estabelece a fiscalização, em campo, dos

A Companhia disponibiliza Manual de Saúde e Segurança do Trabalho específico para
os profissionais terceirizados, cujo conteúdo está incluído em todos os contratos de
prestação de serviços. As empresas terceirizadas são obrigadas contratualmente
a aplicar as orientações previstas em Guia de Orientações de Segurança e Saúde no
Trabalho para as Empresas Contratadas (disponível online), alcançar e demonstrar um
desempenho satisfatório em relação à segurança e saúde de seus empregados. Além

procedimentos técnicos e de segurança, durante a execução das atividades, de acordo

disso, a Copel realiza palestras de integração a cada novo contrato, complementando

com os padrões da área de GSST, onde um técnico de segurança do trabalho ou das

as ações de estímulo ao trabalho seguro.

Promoção da saúde: a Copel dispõe de um serviço de saúde ocupacional e oferece
aos seus empregados, por meio da Fundação Copel, convênio para a realização de
exames de diagnóstico de doenças que possam afetar sua capacidade e produtividade
no trabalho.
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Capital Intelectual

07. Capital Intelectual
Sobre o Relatório

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
G4-EU8

A Copel é reconhecida como uma das empresas que mais investem em tecnologias
no setor elétrico. O ritmo crescente de investimento é parte estratégica para se
destacar como uma das mais modernas.
Os impactos da inovação são evidenciados a partir do momento em que ela
contribui para o incremento da produtividade, a melhoria na execução dos
processos e a qualidade dos produtos e serviços. A inovação leva a uma
diferenciação dos negócios da Companhia e possibilita, consequentemente, maior
competitividade e consolidação de atividades estrategicamente necessárias para
seu crescimento sustentado.

Gestão dos Projetos de Inovação

às equipes internas e em parceria com universidades e demais centros de pesquisa

Mensagem do Presidente

acadêmica. Para tanto, autoriza os empregados que participam de projetos

Contexto do Setor

de P&D+I a realizar horas extras até o limite de 20h mensais para execução de

Sobre a Copel

atividades vinculadas ao projeto.

Governança e
Sustentabilidade

O Prêmio de P&D no âmbito da Copel Distribuição e da Copel Geração e

Capital Humano

Transmissão, para os projetos de maior potencial de valor para os negócios, tem

Capital Intelectual

por objetivo fomentar a participação na proposição de projetos inovadores e
alinhados ao planejamento estratégico. Essa iniciativa oferece oportunidades e

Pesquisa,
Desenvolvimento
e Inovação

visa incentivar os empregados a se tornarem pesquisadores aliados à formação

Marca Copel

acadêmica.

Website e Presença
nas Redes Sociais

A Copel investe em instituições parceiras com o objetivo de promover a evolução
tecnológica de instalações laboratoriais, pesquisa acadêmica e formação de

Capital Social
e de Relacionamento

mestres e doutores em temas relevantes do setor elétrico. O que acaba por refletir

Capital Natural

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

Capital de
Infraestrutura

a sociedade.

Capital Financeiro

acompanhar os das Subsidiárias Integrais e coordenar projetos especiais

Em 2016, os aportes da Companhia nessa área foram:

Balanço Social

demandados pelo Diretor Presidente. Atualmente são 22 empregados trabalhando

A Copel Geração e Transmissão investiu R$ 15,3 milhões em 28 projetos de P&D.

exclusivamente nas áreas de P&D e inovação, as quais gerenciaram investimentos

Sumário de
Conteúdo da GRI

Onde 4 projetos são estratégicos, com temas estabelecidos pela ANEEL e 9 projetos

da ordem de 0,37% da receita líquida dedicada à gestão dos projetos e

são conduzidos em cooperação com outras empresas do setor. Foram aplicados na

investimentos em inovação.

gestão desses projetos de P&D mais R$ 436 mil.

Investimentos em P&D

Os investimentos em inovação fazem parte de um novo modelo adotado para

G4-DMA- EU8

subsidiar o planejamento e a programação de geração nas usinas hidrelétricas. Os

Desde 2015, a Copel mantém uma Coordenação de Inovação subordinada
diretamente à Presidência cujo objetivo é estabelecer as políticas de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação - P&D+I, coordenar os projetos da Holding,

O programa de P&D+I da Copel já disponibilizou R$ 263 milhões para projetos
de inovação. Atualmente, possui em andamento 55 projetos que somam cerca de
R$ 159 milhões em novos investimentos.
A Copel estimula o desenvolvimento de projetos de inovação por meio de suporte
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esforços já proporcionaram registro de um ganho de 8,6% na produção de energia,
que corresponde a uma receita adicional de R$ 13 milhões no segundo semestre de
2016. Estudos teóricos mostram que os ganhos com essa mudança de paradigma
podem chegar a 20% no aumento da geração e incrementos de receita na ordem
de R$ 30 milhões por ano.
Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Capital Intelectual

Já a Copel Distribuição investiu R$ 17,7 milhões em 31 projetos, sendo 3 projetos

O modelo de planejamento e a programação de geração nas usinas

estratégicos, com temas estabelecidos pela ANEEL e 6 projetos são conduzidos em

hidrelétricas apresenta as melhores alternativas para que a Copel Geração e

Sobre o Relatório

cooperação com outras empresas do setor elétrico.

Transmissão gere mais energia de forma a contribuir para o desempenho do

Mensagem do Presidente

O detalhamento dos investimentos realizados pode ser consultado no Índice

Sistema Interligado Nacional. Isso só é possível porque, o cálculo passou a

Contexto do Setor

considerar diversos detalhes do parque gerador, como o afogamento dos canais

Sobre a Copel

de fuga de algumas usinas, o túnel que liga os reservatórios da Usina Governador

Governança e
Sustentabilidade

Ney Braga e da Usina Foz do Jordão, os pontos de operação das máquinas e

Capital Humano

a grande incerteza a respeito da vazões afluentes aos reservatórios. Essas

Capital Intelectual

Remissivo.

Resultados dos Investimentos
Em 2016, destacamos os seguintes resultados:

variáveis, quando incluídas na análise científica feita dentro do modelo

Desenvolvimento do Sistema de Previsão Integrada de Mercado de Energia

matemático, resulta em decisões de operação mais refinadas capazes de

Pesquisa,
Desenvolvimento
e Inovação

(SPIN), um sistema computacional que integra diversas projeções de energia

otimizar a operação combinada de todas as usinas. No segundo semestre

Marca Copel

e demanda para estudos de previsão, auxiliando na tomada de decisões de

de 2016, a utilização do modelo registrou um ganho de 8,6% na produção de

leilões de energia, planejamento e expansão do sistema de distribuição de

energia, que corresponde a uma receita adicional de R$ 13 milhões. Estudos

Website e Presença
nas Redes Sociais

energia elétrica e no relacionamento com órgãos governamentais (ONS, EPE),

teóricos mostram que os ganhos com essa mudança de paradigma podem

criando previsões mais assertivas. O sistema é composto de módulos de gestão

chegar a 20% no aumento da geração e incrementos de receita na ordem de R$

Capital Natural

de dados de medições, geoprocessamento e de faturamento e de previsões

30 milhões por ano.

Capital de
Infraestrutura

Também já foram protocolados outros 15 pedidos de patentes junto ao Instituto

Capital Financeiro

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) de produtos desenvolvidos no

Balanço Social

Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - P&D+I.

Sumário de
Conteúdo da GRI

globais de energia e demanda (curto prazo), por barramentos (médio prazo) e
por georreferenciamento.

Copel Distribuição Registra Primeira Patente de Produto
A Copel Distribuição registrou, em 2016, uma patente de produto, desenvolvido
no programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - P&D+I. Trata-se de um
capacete com sensor de tensão, criado para ampliar a segurança de eletricistas

Projetos de P&D+I em Desenvolvimento
Ainda em 2016 destacou-se o lançamento do Programa Gera Rural, que visa
propriedades rurais do Paraná, agrupando-as em sistemas autossuficientes e

alerta sonoro intermitente quando o eletricista entra na chamada área de risco – a

exportadores de energia.

1 metro, para redes de 34,5 mil volts. A perspectiva é a de que o capacete se torne

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

mobilizar instituições públicas e privadas na produção de energia renovável em

em trabalhos de campo. O equipamento detecta campos elétricos e emite um
menos de 60 cm de distância das áreas energizadas, para redes de 13,8 mil volts e

Capital Social
e de Relacionamento

A geração autônoma traz evidentes vantagens ambientais e econômicas. Para o

equipamento padrão para todos os eletricistas da Companhia, e um primeiro lote

sistema elétrico, o ganho resulta da diversificação de fontes e, com o mapeamento

de 500 capacetes foi fabricado para utilização em 2017.

dos potenciais de geração no Estado, os produtores se associarão em microgrids
que, integrados, garantirão uma oferta contínua de energia para todo o sistema.
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O Gera Rural teve sua semente no projeto de P&D da Copel iniciado em 2015,

e meio de consumidores. Informação, orientação ou solução de problemas são

que está implantando biodigestores em propriedades de suinocultores, e

possíveis na palma da mão, a um clique e de forma rápida. Assim como informar

Sobre o Relatório

canalizando o biogás dos dejetos para uma microcentral termelétrica, no

os riscos do uso da eletricidade e os cuidados com o seu manuseio. O benefício

Mensagem do Presidente

município paranaense de Entre Rios do Oeste.

do nosso produto está na satisfação e no reconhecimento da Copel como uma

Contexto do Setor

das melhores Companhias do Brasil e da América Latina na opinião dos próprios

Sobre a Copel

consumidores (Prêmios CIER e Abradee).

Governança e
Sustentabilidade

O programa prevê a aproximação com as universidades estaduais e federais
para alinhamento de projetos de pesquisa e a instalação de painéis solares em
escolas de cinco macrorregiões do Estado do Paraná, levando às novas gerações
noções de geração distribuída e a importância das energias limpas.
Nesse espírito de integração, foi proposta pela Copel a formação do fórum
“Energia do Futuro” para integração da Companhia com universidades e
organismos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que atuam no Paraná,
dentro do conceito da inovação aberta e da colaboração, com o objetivo de
impulsionar as ações de inovação em energia.

Capital Humano

Website e Presença nas Redes Sociais

Capital Intelectual

Diversificamos nossos canais, ampliamos a nossa presença e hoje estamos
nas redes sociais: YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, LinkedIN e Instagram.
Conversamos com nossos consumidores, orientamos e atendemos via redes
sociais. Mais do que consumidores de energia, queremos construir relações

Pesquisa,
Desenvolvimento
e Inovação
Marca Copel
Website e Presença
nas Redes Sociais

consistentes com cidadãos conscientes e informados acerca dos nossos produtos

Capital Social
e de Relacionamento

e serviços.

Capital Natural

Marca Copel

Os atendimentos diários, em horário comercial, nas redes Twitter e Facebook,

A Copel está na vida de 11 milhões de paranaenses. Com os serviços de energia

com 100% de resposta em até três minutos, mais prático do que o deslocamento

Capital Financeiro

até uma de nossas unidades de atendimento presencial ou e-mail. Mantemos

Balanço Social

ao conforto que a eletricidade proporciona. Mais do que uma logomarca sólida

duas equipes dedicadas e atentas ao que acontece com a nossa marca, os

Sumário de
Conteúdo da GRI

e confiável presente no dia a dia de três gerações de pessoas, a Copel é hoje

serviços que oferecemos e a nossa atuação nos dez estados onde estamos

símbolo de uma Companhia eficiente, moderna, inovadora e sempre a frente do

presentes. Informação e serviços também estão disponíveis no nosso site,

seu tempo.

que, em 2016, registrou 27.936.277 acessos à Agência Virtual, cujo serviço mais

elétrica ou internet, somos a Companhia que conecta as pessoas ao mundo e

Em casa, no trabalho, na escola, na indústria e no comércio ou no campo,
provemos serviços importantes que são fortalecidos pela transformação
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buscado foi a emissão de segunda via de conta de energia com 7.301.840, ou 11%
dos acessos ao site.

dos hábitos de consumo, os meios de produção e as relações sociais. Nos

Renovamos para 2017 a nossa série de vídeos inspiradores “Atreva-se a Mudar

adaptamos e nos preparamos para atender e entender nossos clientes de agora

seu Mundo” que contam um pouco da vida dos nossos empregados engajados

e das futuras gerações. É por essa razão que a nossa presença nas redes sociais se

em trabalhos voluntários, pessoas que realizam mais do que sua jornada de

fortalece a cada ano como mais um meio de atendimento aos nossos 4 milhões

trabalho na Copel.
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08. Capital Social e de Relacionamento
Sobre o Relatório

A Copel acredita que a perenidade do seu modelo de negócio depende do
diálogo permanente com os diversos públicos: acionistas, consumidores,
empregados, fornecedores, governo e comunidades. O relacionamento com
todos esses grupos, com qualidade e de maneira transparente, é avaliado pela
Companhia como um diferencial competitivo.

(Abradee) de satisfação dos clientes e concede à empresa vencedora o prêmio
ISQP (Índice de Satisfação com a Qualidade Percebida). O indicador é calculado a
partir de um questionário com cerca de 100 perguntas, por meio do qual mais de 2
mil consumidores do Paraná avaliaram a Companhia. A pesquisa é realizada com
cerca de 50 distribuidoras de todo o país.

Mensagem do Presidente

Por isso, a Copel mantém um grupo de trabalho dedicado a executar uma
política estruturada de relacionamento, regida por planejamentos e atividades
constantes, com o objetivo de garantir níveis de excelência de satisfação destes

A Abradee também premiou a Copel como a melhor distribuidora da Região Sul,
conforme a avaliação dos clientes - conquista anunciada um dia depois de a Copel
reduzir sua tarifa residencial em 14,3%.

Capital Humano

grupos em relação à Companhia.

Além da competição organizada pela Abradee, a Copel realiza pesquisa com os
clientes rurais a cada quatro anos e com clientes do poder público no primeiro e
no último ano do mandato dos prefeitos.

Clientes e Consumidores

O indicador de satisfação também é monitorado pela pesquisa anual realizada pela

Gestão de Satisfação dos Clientes

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com foco nos clientes residenciais.

G4-EU3

Perfil dos Clientes da Copel Distribuição

Dez/2014

Dez/2015

Dez/2016

Residencial

3.437.030

3.527.126

3.597.105

Industrial

91.068

88.276

82.021

Comercial

369.205

376.959

382.121

Rural
Outros (Poder Público,
Serviço Público, Próprio)
Número Total de Clientes

372.464
Iluminação

Pública,

368.297

57.203

57.404

57.454

4.326.970

4.418.062

4.478.767

G4-PR5

Em 2016, a Copel foi reconhecida pela terceira vez consecutiva como a melhor
distribuidora do país segundo a avaliação dos clientes. Esse reconhecimento tem
origem na pesquisa Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica

Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade

Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento
Clientes
e Consumidores
Gestão de Fornecedores
Comunidades Locais
Comunidades Indígenas
Educação para
a Sustentabilidade

2014 2015 2016

Investimentos
Sociais Através de
Incentivos Fiscais

Baixa Tensão
Residenciais

89,3

88,6

88,8

Baixa Tensão
Não-Residenciais

85,6

86,5

84,8

Capital Natural

Alta Tensão

86,3

78,6

85,9

Capital de
Infraestrutura

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.

IASC
Índice 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.

360.066

Copel Distribuição
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Índice de Satisfação dos Clientes da Distribuição (%)

Contexto do Setor

Iniciativas Sociais

Capital Financeiro
75,2

60,3

73,1

A pesquisa é realizada a cada quatro anos*, por meio da
Pesquisa de
Satisfação do remessa de questionários a todos os 400 mil clientes rurais,
Cliente Rural junto com o calendário rural de autoleitura.

*

77,9

*

Pesquisa de
A pesquisa é realizada com os prefeitos dos municípios, no
Satisfação do primeiro e no último ano do mandato.
Poder Público

*

*

80,4

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
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dos Princípios do
Pacto Global

*As pesquisas não foram realizadas nesses anos.
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Copel Telecomunicações
G4-PR5

Sobre o Relatório

A Copel Telecomunicações realiza pesquisas periódicas de opinião desde 2008. A
partir de 2015, passou a adotar o mesmo instrumento de coleta de dados utilizado
pela Anatel, o que possibilitou a comparação dos resultados dos indicadores de
qualidade da Companhia com o de outras empresas do setor.

Mensagem do Presidente

Ressarcimento ao Consumidor

Contexto do Setor

Em casos de perturbações no sistema elétrico, nos quais houver danos em
equipamentos, bens, produtos, animais e pessoas, a Copel assegura o direito ao

Sobre a Copel

ressarcimento. Os procedimentos do pedido de ressarcimento e os prazos são

serviços de comunicação multimídia manteve-se elevado (80,1%), apesar de

Governança e
Sustentabilidade

predefinidos. O consumidor é ressarcido após confirmada falha no sistema de

oscilar em relação ao ano anterior (81,3%).

fornecimento de energia.

Capital Humano

Em 2016, o grau de satisfação geral do cliente em relação à qualidade dos

Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento

Gestão de Reclamações
G4-SO11

Copel Distribuição
A Copel Distribuição através de dois indicadores, avalia a qualidade dos produtos
e serviços segundo a percepção do consumidor: o indicador de Frequência
Equivalente de Reclamações (FER) quantifica as reclamações procedentes em
relação ao número de consumidores e o indicador de Duração Equivalente de

Outra iniciativa visando a qualidade dos serviços é a pesquisa anual de Satisfação

Clientes
e Consumidores

do Cliente Reclamante. O foco da pesquisa é avaliar a facilidade de contato, a

Gestão de Fornecedores

clareza nas informações prestadas, a postura e cordialidade no atendimento, o

Comunidades Locais

cumprimento do prazo de resposta e o atendimento das expectativas.

Comunidades Indígenas
Educação para
a Sustentabilidade

Copel Telecomunicações

Reclamações (DER) demonstra o tempo médio que a concessionária leva para

A Copel Telecomunicações disponibiliza a Ouvidoria como canal para

Investimentos
Sociais Através de
Incentivos Fiscais

responder as reclamações.

manifestação dos clientes, responsável pela gestão e o acompanhamento de

Iniciativas Sociais

sugestões, reclamações e denúncias recebidas diretamente pela Companhia ou

Capital Natural

por meio dos canais de ouvidoria da agência reguladora, a Anatel. São atendidas

Capital de
Infraestrutura

Gestão de Reclamações na Copel Distribuição

2014

2015

2016

Queixas e Reclamações Registradas e Processadas

11.077

17.592

20.668

também as manifestações registradas na plataforma da Secretaria Nacional do

Queixas e Reclamações Registradas e Solucionadas

10.833

17.835

20.668

Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça, além das que chegam por meio

Frequência Equivalente de Reclamações (FER)
Duração Equivalente de Reclamações (DER)

7,64

7,21

6,77

120,82

126,89

116,94

do Procon e da Ouvidoria Geral do Estado.
A meta da Ouvidoria é responder as queixas em até 10 dias úteis. Para isso, o
acompanhamento de prazos é realizado diariamente. Em 2016, a diferença entre

A Copel monitora também a qualidade dos canais de atendimento e o padrão

as reclamações registradas e as solucionadas foi de apenas 40 manifestações em

de procedimentos de recepção e tratamento das reclamações (1º Nível). No final

relação ao total processado. Como resultado, grande parte das manifestações

de 2016, a Ouvidoria iniciou os trabalhos na busca da certificação ISO 9001 e a

que seriam encaminhadas para entidades externas como Procon, Senacon ou

previsão para conclusão é final de 2017.

mesmo a Anatel, são resolvidas pela própria Companhia.
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Desempenho do negócio de Telecomunicações

2014

2015

2016

Queixas e Reclamações Registradas e Processadas

576

1.178

4.474

Queixas e Reclamações Registradas e Solucionadas

560

1.171

4.434
5,4

Frequência Equivalente de Reclamações (FER)
Duração Equivalente de Reclamações (DER)

0
11,1

3,1
4,4

8,3

O aumento no volume absoluto de reclamações, na Ouvidoria da Copel
Telecomunicações, do ano de 2015 para 2016, pode, em parte, ser explicado
pelo significativo aumento na base de clientes, demandando constantes
ajustes nos processos internos vinculados ao atendimento, ativação do
serviço e manutenção. Outro fator que contribuiu, foi maior disponibilidade
para acesso tanto na Central de Atendimento quanto na Ouvidoria, áreas que
tiveram suas estruturas ampliadas e divulgadas com maior ênfase junto aos
diversos públicos.

Uso de Energia

foram atendidas 295 mil unidades consumidoras com benefício regular,
representando 8,4% do total de domicílios atendidos pela Copel Distribuição.

Sobre o Relatório

Já o Programa Luz Fraterna, do Governo do Estado do Paraná, realiza o

Mensagem do Presidente

pagamento das faturas dos consumidores inscritos na TSEE, cujo consumo não

Contexto do Setor

ultrapasse 120 kWh - uma ação que representa um impacto financeiro positivo

Sobre a Copel

entre os consumidores de baixa renda que ficam isentos de despesas com
energia elétrica. Em 2016, o total de recursos estaduais investidos no programa
foi da ordem de R$ 40,5 milhões, com uma média de 156 mil famílias atendidas

Capital Humano

mensalmente.

Capital Intelectual

Os programas Tarifa de Irrigação Noturna e Tarifa Rural Noturna incentivam

Capital Social
e de Relacionamento

o aumento da produtividade agrícola com o desconto de 60% a 70% da tarifa
da energia elétrica utilizada entre 21h30 e 6h. Em 2016, foram beneficiados

A tarifa de energia representa um impacto direto na economia dos consumidores,
independentemente da classe social. Esse efeito pode ser negativo para a
população de baixa renda, o que faz necessária a adoção de tarifas diferenciadas
para que o impacto financeiro se transforme em positivo direta ou indiretamente.
É esse entendimento a motriz do movimento que leva a Copel a desempenhar
seu papel social em parceria com os governos Federal, Estadual e Municipal.
Para tanto, a Companhia promove diversos programas para tornar a energia
acessível a todos.
É o caso da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) que oferece descontos
sobre o consumo de energia elétrica até o limite de 220 kWh por famílias
inscritas no Cadastro Único dos programas sociais do Governo Federal, desde
que obedecidos critérios dispostos na Resolução Aneel 414/2010. Em 2016,

43

Clientes
e Consumidores

cerca de 3.026 agricultores na Tarifa de Irrigação Noturna e 8.828 consumidores

Gestão de Fornecedores

rurais no Programa Tarifa Rural Noturna.

Comunidades Locais
Comunidades Indígenas
Educação para
a Sustentabilidade

Uso Eficiente de Energia
G4-DMA-EU7

G4-EC8, G4-EU23, G4-DMA-EU7

Energia Acessível

Governança e
Sustentabilidade

A Copel promove, anualmente, ações direcionadas ao consumo consciente

Investimentos
Sociais Através de
Incentivos Fiscais

da energia elétrica que incluem desde a eficiência energética até a segurança

Iniciativas Sociais

e saúde da população. A eficiência é alvo permanente de campanhas, tais

Capital Natural

como: capacitação de cidadãos (adultos e crianças) e estímulo à utilização de

Capital de
Infraestrutura

equipamentos mais eficientes em todos os setores.
A Copel realiza chamadas públicas para projetos de eficiência energética,
aberta a todos consumidores industriais, residenciais (incluindo condomínios),
comércio e serviços, poderes públicos, rurais e serviços públicos (incluindo a
iluminação pública). Em 2016, foram disponibilizados R$ 16 milhões e foram
recebidos 38 projetos, que estão em fase de avaliação e seleção.

Capital Financeiro
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O Programa de Eficiência Energética promove a eficiência no uso final
da energia elétrica e aplica recursos da Companhia com esta finalidade. O
principal mecanismo do PEE é o projeto A Copel na Comunidade, que desenvolve
ações para consumidores de baixa renda, beneficiados pela TSEE. São realizadas
Relatório de Sustentabilidade Copel 2016
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palestras sobre o consumo seguro e eficiente, diagnósticos energéticos e a
substituição de equipamentos por outros de menor consumo. Em 2016, o projeto
Copel na Comunidade realizou 500 palestras, 39 mil diagnósticos energéticos,
substituiu 118 mil lâmpadas incandescentes por outras fluorescentes compactas
e LED. Para 2017, está prevista a troca de 5 mil refrigeradores por novos com selo
Procel de economia de energia. Essas ações visam engajar a comunidade da área
de concessão na conservação de recursos naturais, especialmente de energia.

Nossos Fornecedores
G4-12

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente

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

■ Geradores e comercializadores de energia

■ Fornecedores de materiais e equipamentos
■ Prestadores de serviços

Governança e
Sustentabilidade
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G4-12

Capital Social
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Operação

Gasto com
Fornecedores

Fornecedores
Locais 3

%

Distribuição

1.179.686,66

740.549,28

62,78%

596.712,59

554.111,47

92,86%

69.770,29

56.270,64

80,7%

349.278,36

149.565,97

42,82%

2.195.447,89

1.500.497,36

68,35%

Geração e Transmissão
Holding
Telecomunicações
Total

Clientes
e Consumidores
GERAÇÃO

TRANSMISSÃO

DISTRIBUIÇÃO

CONSUMIDOR

Comunidades Indígenas
Educação para
a Sustentabilidade

Fornecedores de equipamentos e
materiais de rede de fibra ótica

Investimentos
Sociais Através de
Incentivos Fiscais

TELECOM
A Copel Holding, a Copel Distribuição e a Copel Telecomunicações consideram os fornecedores do Estado do Paraná
como locais. A Copel Geração e Transmissão considera os fornecedores dos estados onde estão localizadas suas
operações como locais, neste caso São Paulo, Paraná e Mato Grosso.

Para a Copel os fornecedores representam um elo importante na cadeia de
valor, constituem-se em um público estratégico considerado com atenção em
um modelo de gestão sustentável, em consonância com as políticas corporativas
e com foco no aperfeiçoamento do relacionamento entre as partes. O desafio
permanente deve ser o de mobilizar e comprometer essa cadeia com os ideais e
os valores compartilhados entre ambos.

Gestão de Fornecedores
Comunidades Locais

Iniciativas Sociais

3

Capital Natural

Qualificação, Seleção, Contratação e Monitoramento
G4-EN32, G4-LA14, G4-HR1, G4-HR10, G4-SO9, G4-SO10

Capital de
Infraestrutura

A Copel exige a conformidade com a legislação trabalhista e fiscal nos editais de

Capital Financeiro

licitação, em cláusulas contratuais, manuais de cadastramento de fornecedores

Balanço Social

e normas e manuais técnicos permanentemente disponibilizados online.
As questões socioambientais, de direitos humanos e trabalhistas são
abordadas pela Copel durante o processo de integração, realizado com cada

Como resultado do trabalho executado em 2016, pela Comissão de Gestão para

novo fornecedor. Elas são também contempladas em cláusulas específicas nos

a Sustentabilidade da Cadeia de Suprimentos da Copel, está a atualização do

contratos de aquisição de obras e serviços. O descumprimento gera a suspensão

Manual do Fornecedor que orienta os fornecedores em relação às políticas e

do contrato e o impedimento, por até dois anos, de participar de novas licitações

diretrizes da Companhia.

da Companhia.
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Fornecedores Críticos
A Copel considera fornecedores críticos aqueles cujos fornecimentos representam
risco significativo para o negócio da empresa. Com o objetivo de minimizar
potenciais riscos do fornecimento de produtos e serviços, bem como proteger
melhor o negócio, a Companhia classifica sua cadeia de suprimentos conforme o
grau de criticidade dos fornecedores.
Os fornecedores recebem a classificação a partir da identificação de riscos
significativos, considerando aspectos legais, financeiros, ambientais, de saúde e
segurança no trabalho, segurança da população, de imagem da Companhia, da
percepção do cliente e sociedade, e dos processos.
Na metodologia são entendidos como críticos aqueles fornecimentos que integram
o rol dos “principais” e que, ainda, se destaquem dos demais em razão da sua alta
criticidade, quando avaliados sob as dimensões, social, econômica e ambiental, e
ainda quanto à sua abrangência no negócio.
Em 2016, o ciclo de avaliação e identificação dos fornecedores críticos aconteceu
para as subsidiárias Copel Geração e Transmissão e Copel Telecomunicações, e foi
elaborado o Relatório Técnico com a metodologia e identificação dos Fornecedores
Críticos. Na Holding, a identificação dos fornecedores críticos está prevista para
conclusão em 2017.

A Copel também é ciente dos efeitos positivos trazidos pela infraestrutura de
seus projetos para as comunidades do entorno. Essa, infraestrutura favorece

Sobre o Relatório

o surgimento ou a ampliação de polos industriais e de negócios regionais e,

Mensagem do Presidente

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

Contexto do Setor

convertendo-se em benefícios e serviços para a população.

Sobre a Copel

É com esse direcionamento, observando a necessidade de dialogar e servir

Governança e
Sustentabilidade

a diversos públicos, que a Copel zela pelo relacionamento eficiente com as
comunidades nas quais tal dinâmica ocorre. Assim, a Companhia busca aprimorar
os canais de diálogo nas cidades impactadas por sua atuação.
A primeira avaliação de impactos socioambientais é conduzida pela Diretoria

Capital Social
e de Relacionamento
Clientes
e Consumidores

das oportunidades dos negócios. Caso o negócio seja de interesse da

Gestão de Fornecedores

Companhia, a DDN conduz a aprovação junto à Diretoria e CAD – Conselho de

Comunidades Locais

Administração, responsável por aprovar as decisões estratégicas relacionadas

Comunidades Indígenas

a novos investimentos.

Educação para
a Sustentabilidade

As avaliações detalhadas do impacto sobre as comunidades são realizadas nos
estudos elaborados durante o licenciamento ambiental de cada empreendimento.

Investimentos
Sociais Através de
Incentivos Fiscais

É nessa fase que os impactos são mensurados de acordo com as características

Iniciativas Sociais

do lugar e do projeto. A partir daí, por meio da implantação de programas

Capital Natural

ambientais, são mitigados impactos negativos e potencializado os positivos. Tudo

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Comunidades Locais

público e lideranças locais.

G4-EC8

Os casos de deslocamento são avaliados por meio do Cadastro Socioeconômico
e, quando é identificada alguma situação de vulnerabilidade social, a Copel
providencia o processo de realocação da família e a compensação social pelos

Os impactos socioeconômicos das atividades da Copel se apresentam em

danos na instalação de seus empreendimentos. A Compensação Social consiste

diferentes magnitudes e de acordo com a característica de cada projeto e lugar. Por

em viabilizar que a família atingida seja realocada para uma área melhor ou similar

isso, a Companhia busca agir em consonância com a Política de Sustentabilidade

a que tinha e recupere sua condição econômica de antes do empreendimento.

e o Código de Conduta, cujos princípios de governança corporativa incorporam

Além disso, as propriedades desapropriadas são indenizadas. No ano de 2016,

compromissos assumidos no âmbito do Pacto Global da ONU.

ocorreu o deslocamento de duas famílias, totalizando quatro pessoas. G4-EU20, G4-EU22
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de Desenvolvimento de Negócios (DDN) da Copel ainda na fase de análise

isso ocorre em conjunto com o diálogo com as comunidades vizinhas, o poder

Gestão de impactos

Capital Humano

Balanço Social
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UHE Colíder

Linhas de Transmissão Araraquara – Taubaté

A Usina Hidrelétrica Colíder, que está na fase final de implementação no norte

A instalação de linhas de transmissão impacta as comunidades locais dos

Sobre o Relatório

do Mato Grosso, conta com 32 programas socioambientais. As ações visam evitar

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

Mensagem do Presidente

riscos, mitigar e compensar as alterações que poderão ocorrer nos ambientes
social e natural da região atingida pela obra.
A Copel disponibiliza um site para que a comunidade tenha acesso a todos os
relatórios produzidos pelos programas de mitigação. A página de internet oferece

com perdas territoriais e produtivas, estabelecidas pela faixa de servidão, bem
como com a alteração de aspectos da paisagem natural local.
Para tanto, a Copel realiza uma série de iniciativas para mitigar esses impactos.

informações relacionadas ao empreendimento, além de disponibilizar canal de

Isso ocorre por meio de remuneração compensatória aos proprietários por suas

comunicação aberto à comunidade. G4-SO2

perdas além da adoção de uma série de programas e ações de caráter proativo
ligados ao atendimento e condicionantes de licenciamento ambiental.

O Programa de Fomento e Monitoramento de Arranjos
Produtivos Locais Sustentáveis elaborado pela Copel é uma das medidas
de compensação à instalação da UHE Colíder e está previsto no Projeto Básico
Ambiental do empreendimento.

Contexto do Setor
Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade
Capital Humano
Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento
Clientes
e Consumidores

Dentre as iniciativas, destacam-se os programas de Comunicação Social; a

Gestão de Fornecedores

Interação Social ou Relacionamento com Comunidade; a Educação Ambiental

Comunidades Locais

para Comunidades; o Arranjo Produtivo Local, Fortalecimento do Turismo; a

Comunidades Indígenas

Linha Livre, para atender demandas em ocupações para fins de moradia ou

Educação para
a Sustentabilidade

econômicos sob as linhas de transmissão.

Investimentos
Sociais Através de
Incentivos Fiscais

É possível acessar esse aporte no site da Copel. O repasse de recursos compõe

Atualmente, a Copel está instalando a linha de transmissão LT 500 kV

Iniciativas Sociais

o programa de apoio às atividades de agricultores familiares residentes nos

Araraquara – Taubaté, com 356 km de extensão, em 28 municípios do Estado

Capital Natural

municípios da área de influência da usina. A iniciativa permite, por exemplo,

de São Paulo. A Companhia implantou o Programa de Compensação Social

Capital de
Infraestrutura

com o objetivo de compensar a perda de atividades econômicas sofridas pelas

Capital Financeiro

comunidades, em razão da faixa de servidão da linha de transmissão.

Balanço Social

A Copel disponibiliza profissionais das áreas social e fundiária que viabilizam a

Sumário de
Conteúdo da GRI

Os investimentos nos municípios abrangidos totalizam mais de R$ 5 milhões.

que cerca de 100 propriedades nas cidades de Colíder, Itaúba, Nova Canaã do
Norte e Cláudia recebam visitas técnicas mensais de engenheiros agrônomos.
Os profissionais do campo orientam os moradores sobre agricultura sustentável
– prioritariamente orgânica, visando assegurar uma produção qualificada de
alimentos e melhores condições de vida para as famílias.
A assistência técnica de extensão rural é fortalecida por outras iniciativas da

realocação adequada, digna e em acordo com os afetados.

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

Copel, tais como oficinas de capacitação em processos de gestão, beneficiamento

Para isso, são realizadas visitas periódicas nas comunidades afetadas e foi

e comercialização de produtos da agricultura familiar para melhorar as condições

estabelecido um canal de comunicação transparente.

de inserção dos campesinos na cadeia produtiva local.

Estão em execução mais quatro programas voltados para as comunidades locais.
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Diálogos com as Comunidades
A Copel preza o bom relacionamento e o diálogo permanente com as
comunidades do entorno de seus prédios administrativos e empreendimentos.
Para tanto, a Companhia está estruturando um programa específico para
o engajamento com a comunidade do entorno. A iniciativa começou com o
mapeamento das comunidades, em um raio de até 2 km dos prédios da Copel,
na região centro-sul do Paraná. O objetivo é aprimorar o relacionamento com
essas comunidades e minimizar os possíveis impactos negativos causados pelas
atividades desenvolvidas no local. O levantamento já permitiu desenvolver ações
de engajamento, a partir da visita de quatro instituições das comunidades. Os
encontros foram realizados para identificar possíveis ações e parcerias a serem
desenvolvidas em 2017, por meio de grupos de voluntários.

Redes de Distribuição
G4-SO1, G4-EU22

Os empreendimentos de distribuição não causam deslocamento de pessoas.
Notadamente nas obras de Linhas de Distribuição de Alta Tensão – LDAT,
ocorre compensação pela instituição de faixa de servidão da Linha. Essa
medida não retira o domínio da área de seus proprietários, mas tão somente
estabelece algumas restrições de uso e, por esta razão, a indenização. Em 2016,
foram 580 pessoas compensadas. G4-EU22
Nos processos de implantação de novos empreendimentos, a Copel realiza o
programa de sensibilização junto às empreiteiras (terceiros) que irão realizar
as obras e também o Programa de Relacionamento com a Comunidade do
entorno, onde são repassados esclarecimentos sobre a obra que será realizada,
orientações quanto aos cuidados em virtude das obras e os benefícios que trarão
para a comunidade. Em 2016, a Companhia realizou programas de engajamento
com comunidades em todas as 25 operações realizadas ao longo do ano.

4

Programa de Educação Patrimonial realizado desde o ano de 2014 por meio de
empresa contratada (Fundação Aroeira). O público-alvo das atividades inclui a
comunidade local diretamente afetada pela instalação dos empreendimentos,
professores de escolas da região e trabalhadores das obras em nível operacional
e gerencial. O programa aborda assuntos como a educação para a cidadania,
valorização da identidade cultural, preservação do patrimônio, formação de
agentes multiplicadores e divulgação de pesquisas científicas. A metodologia
utilizada busca despertar na comunidade o interesse em conhecer e compreender
a sua identidade, história e cultura.

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente
Contexto do Setor
Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade
Capital Humano
Capital Intelectual

Investimentos no desenvolvimento local

Capital Social
e de Relacionamento

No ano de 2016, a Copel realizou investimentos em infraestrutura e serviços que
geraram benefícios nas comunidades onde atua. Esses investimentos totalizaram
R$ 662,75 milhões. G4-EC7

Clientes
e Consumidores

Os investimentos em infraestrutura e serviços da Copel proporcionam melhores
condições de vida à população, desenvolvimento econômico às regiões e, por
consequência, geração de emprego e renda para as famílias, o Estado e os Municípios.
Atendendo as exigências legais do licenciamento dos empreendimentos, a Companhia
sempre busca a forma mais efetiva de responder aos anseios das comunidades locais
dos municípios onde opera.

Comunidades Indígenas

Como parte do Plano de Desenvolvimento da Distribuição (PDD), em 2016,
a Copel Distribuição investiu R$ 662 milhões visando garantir o atendimento
de demandas de consumidores de energia elétrica, além de contribuir com a
melhoria da qualidade e da confiabilidade do sistema elétrico. Recursos adicionais
do PDD também foram aplicados em diversos programas de interesse social,
incluindo eletrificação rural, habitacional, projetos para comunidades isoladas e
assentamentos.
Além disso, a Copel Geração e Transmissão aportou em torno de R$ 750 mil no
estado de Mato Grosso, onde se localiza a UHE Colíder, dentro do Plano de Ação

Gestão de Fornecedores
Comunidades Locais

Educação para
a Sustentabilidade
Investimentos
Sociais Através de
Incentivos Fiscais
Iniciativas Sociais
Capital Natural
Capital de
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Balanço Social
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4
Para fins de números de operações que implementaram programas de engajamento da comunidade, foram considerados os empreendimentos atendidos pelo Programa de Relacionamento com
a Comunidade e do Programa de Educação Patrimonial.
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para Controle da Malária (PACM). Foram doadas ambulâncias, vans, aparelhos
de informática, instrumentos e materiais de laboratório, bem como insumos e
equipamentos de entomologia. Além disso, a infraestrutura local ganhou a sede
do Conselho Tutelar de Colíder, um aterro sanitário em Nova Canaã e Parque
Municipal de Colíder revitalizado.

Comunidades Indígenas

também participaram e puderam apresentar casos de sucesso.
Desde 2002, a Copel promove o Prêmio Copel de Sustentabilidade – Troféu
Susie Pontarolli. A premiação é voltada para projetos de responsabilidade social
executados por instituições sociais e fornecedores com atuação em comunidades
próximas dos seus empreendimentos. O troféu é entregue anualmente no Dia
Internacional do Voluntariado, comemorado em 5 de dezembro.

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente
Contexto do Setor
Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade
Capital Humano

Para chegar às comunidades indígenas localizadas em unidades de conservação
ambiental ou outras áreas onde não é viável implantar a rede de distribuição de
energia, a Copel desenvolveu projetos que abrangem novas ligações de energia,
promoção do uso eficiente da eletricidade, instalação de painéis fotovoltaicos em
aldeias localizadas no litoral do estado e novas ligações de energia em comunidades
do interior.
Em 2016, 819 unidades consumidoras para indígenas estiveram inscritas na Tarifa
Social de Energia Elétrica – Baixa Renda. Para 2017, foi programada uma grande

Voluntariado do Programa EletriCidadania

Capital Intelectual

No Dia do Voluntariado, a Copel homenageia empregados que praticaram

Capital Social
e de Relacionamento

voluntariado ao longo do ano. A premiação ocorre no âmbito do Programa
EletriCidadania e os vencedores da edição de 2016 receberam troféus com inscrições
de destaque sobre as quatro prerrogativas dos Objetivos do Desenvolvimento

Gestão de Fornecedores

Sustentável (ODS), estabelecidos pela ONU, e que foram atingidas por meio das

Comunidades Locais

suas atividades de voluntariado. Na ocasião, a Copel também lançou novo portal do

Comunidades Indígenas

Programa EletriCidadania.

Educação para
a Sustentabilidade

operação junto às comunidades da Aldeia Apucaraninha, para inspeções das
ligações das unidades consumidoras, recadastramento comercial e orientações
quanto ao uso seguro e consciente da energia e benefícios tarifários.

Clientes
e Consumidores

Em 2016, a Associação Amigas da Mama foi a vencedora da premiação, na

Investimentos
Sociais Através de
Incentivos Fiscais

categoria Instituições Sociais, com o projeto Ação Feliz e Responsabilidade Social,

Iniciativas Sociais

Educação para a Sustentabilidade

que promove acolhimento e estimula a troca de experiência entre mulheres

Capital Natural

que enfrentam o câncer de mama. Na segunda colocação ficou a Associação

Em 2016, o Seminário Copel de Sustentabilidade foi reformulado e estendido ao

Franciscana de Educação ao Cidadão Especial (Afece), e o terceiro lugar foi para a

Capital de
Infraestrutura

interior do Paraná, para as cidades de Londrina, Ponta Grossa, Cascavel e Reserva
do Iguaçu, com o nome de “Diálogos de Sustentabilidade”. O Seminário visa
compartilhar com empregados e fornecedores informações sobre programas
corporativos ambientais e sociais proporcionando uma maior integração com as
áreas, permitindo o avanço e inovação em ações sustentáveis. Os temas tratados
foram: Direitos Humanos, Pacto Global, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,

Ação Social para Igualdade das Diferenças (ASID Brasil). As instituições receberam

Capital Financeiro

prêmios em dinheiro no valor de R$ 10 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente,

Balanço Social

como incentivo à continuidade dos projetos.

Sumário de
Conteúdo da GRI

O Troféu Susie Pontarolli também reconhece projetos sociais e voluntários

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

desenvolvidos pelos fornecedores da Copel. Na categoria Fornecedores, os
vencedores foram às empresas Radiante Engenharia, Associação de Educação

Assédio Moral, Assédio Sexual, Ética, Valores e Cidadania Empresarial, Mudança do

Familiar e Social do Paraná (AEFSPR), e Landis+Gyr. Os fornecedores receberam

Clima, Ecoeficiência, Resíduos Sólidos, Equidade de Gênero e Raça, Acessibilidade

certificados da Copel pelo seu trabalho (detalhes dos projetos vencedores estão no

e, ainda, a divulgação do Prêmio Susie Pontarolli. Os fornecedores de cada região

site da Copel).
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Por meio do Projeto Iluminando Gerações, a Copel ministra palestras
de caráter informativo e preventivo relativas à sustentabilidade, ao uso
consciente e seguro de energia elétrica, à utilização dos recursos naturais
(energia e água) e à destinação correta dos resíduos para alunos do 4º ano do
Ensino Fundamental de escolas públicas. Para consolidar tal conhecimento,
após as palestras a Copel distribui ao público presente – alunos, professores
e funcionários das escolas – um kit contendo uma cartilha denominada “A
energia elétrica e você”, que aborda cuidados com a energia elétrica e uso dos
recursos naturais.

Investimentos Sociais Através de Incentivos Fiscais
Sobre o Relatório

G4-EC1

A Copel apoia e participa de diversas iniciativas de órgãos do governo e outras
instituições, visando a promoção do desenvolvimento sustentável nas regiões
onde opera. A seleção das iniciativas são aderentes ao referencial estratégico da
do Estado do Paraná.

Capital Humano
Capital Intelectual

informativo e orientações para prevenir os acidentes com choque elétrico. A
iniciativa atua em seis frentes principais: construção civil, área rural, poda de
árvores, furto de energia, instalação de antenas e cuidado com as pipas.
Além disso, no seu site, a Copel disponibilizou um Manual “Energia Elétrica

Capital Social
e de Relacionamento

Área de investimento

Valor

Cultura

■ Lei Rouanet – R$ 2,18 milhões
■ Profice (ICMS) – R$ 8,58 milhões
■ Mecenato Municipal Curitiba (ISS) – R$ 252 mil

Educação e Ações Sociais

■ Fia – R$ 544 mil
■ Lei do Idoso – R$ 544 mil

Esporte

■ Lei do Incentivo ao Esporte – R$ 544 mil

Saúde

■ Pronon – R$ 544 mil
■ PRONAS/PCD – Não houve investimento em 2016

Sob a coordenação da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia
Elétrica (Abradee), a campanha promove palestras, distribuição de material

Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade

Copel para visitas a residências, canteiros de obras, cooperativas e escolas, em
todo o Paraná. Eles orientam a população sobre o uso seguro da eletricidade.

Contexto do Setor

Companhia, ao compromisso assumido com o Pacto Global e à política de governo

G4- EU24

A Semana Nacional de Segurança com a Energia Elétrica reúne voluntários da

Mensagem do Presidente
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sem Riscos” que apresenta orientações importantes sobre o uso correto da
energia elétrica e recomendações básicas para evitar acidentes na rua, em

O investimento da Copel, em 2016, proveniente de renúncia fiscal, somou R$ 13,2

Capital Natural

casa, no campo e na construção civil.

milhões. As ações contemplam as áreas de educação, cultura, esporte e saúde.

Capital de
Infraestrutura

As ações de educação para sustentabilidade podem ser encontradas na seção
sustentabilidade do site da Copel, que também disponibiliza materiais educativos
e informativos, tais como cartilhas, jogos educativos e publicações diversas que
abordam temas relacionados ao uso eficiente e seguro de energia elétrica, às

Neste ano a Copel passou a realizar o incentivo a projetos culturais por meio
do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (PROCIFE),
modalidade de incentivo fiscal proveniente do ICMS.

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI

Iniciativas Sociais

questões de cidadania, direitos humanos e proteção ao meio ambiente.

Projeto Fatura Solidária – cada adesão feita para receber a fatura da Copel via

Outras dúvidas podem ser esclarecidas no Fale Conosco – Sustentabilidade,

e Amigos dos Excepcionais – FEAPAES/PR, sem qualquer custo para o consumidor.

um canal direto da Copel com toda a sociedade paranaense.

Capital Financeiro

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

e-mail valerá R$ 1,00 (um real) em doação para a Federação das Associações de Pais
Desde o seu lançamento foram doados, aproximadamente, R$ 80 mil para todas as
APAEs vinculadas à federação.
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Capital Social e de Relacionamento

Cobrança de Valores de Terceiros – CVT – arrecada contribuições via fatura de

O Museu Regional do Iguaçu, localizado às margens do maior rio do Paraná,

energia, para entidades filantrópicas contratantes. Os valores a serem incluídos

na região Centro-Sul do Estado, realiza há 16 anos a guarda e a conservação de

Sobre o Relatório

devem ter autorização por escrito do cliente. Os limites para doações são de, no

elementos que ajudam a contar a história da região. Mantido pela Copel, o Museu

Mensagem do Presidente

está localizado junto à Usina Hidrelétrica Governador Ney Braga. Tem como missão:

Contexto do Setor

mínimo, R$ 1 e, no máximo, R$ 150. Em 2016, foram 208 mil doadores/mês, com
uma arrecadação média mensal de R$ 1,9 milhões, distribuídos entre 120 instituições

■

filantrópicas.

Evidenciar o patrimônio cultural da região sob sua guarda, valorizando a

Sobre a Copel

memória cultural e ambiental do Paraná;

Governança e
Sustentabilidade

Projeto Mais que Energia, concebido pela Copel para promover projetos

■

Sensibilizar para a preservação da biodiversidade e de todas as formas de vida;

envolvendo pessoas surdas e surdocegas com os seguintes temas: educação e

■

Demonstrar a interação do homem e da mulher com o seu meio, cujo acervo

inclusão social; segurança de ambientes para atendimento a elas; acessibilidade;
saúde e qualidade de vida; e treinamento e capacitação de profissionais para

■

reflete seus aspectos socioculturais;

Capital Intelectual

Demonstrar o compromisso da Copel com a preservação do patrimônio

Capital Social
e de Relacionamento

atender aos alunos. Os recursos para o desenvolvimento dos projetos somam R$

ambiental, histórico e cultural por meio de programas de compensação

750 mil e provêm da linha de investimentos sociais para empresas (ISE) do Banco

socioambiental decorrentes da implantação de empreendimentos de geração,

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

transmissão e distribuição de energia.

No ano de 2016

ocorreu, por meio de processo licitatório, a contratação de empresa especializada
para a execução dos projetos arquitetônicos e complementares das duas primeiras
instituições selecionadas pelo projeto. Para o início de 2017, está programado o
processo licitatório visando a contratação de empresas para a execução das obras
previstas nos projetos elaborados.
O Programa Cultivar Energia desenvolvido em parceria com prefeituras municipais

Desde sua inauguração, em dezembro de 2000, foi responsável por atividades
educativas e de monitoria de mais de 300 mil pessoas, que tomaram conhecimento
das ações socioambientais da Copel pelo Meio Ambiente. Em 2016, o Museu atendeu
a 7.309 visitantes, distribuídos nas modalidades de agendamento com monitoria
guiada, visitantes espontâneos e de Museu Itinerante.

elétrica, a fim de promover a inclusão social, a segurança alimentar e a geração de
renda para comunidades socialmente vulneráveis. Por meio dessa atividade também
é possível proporcionar maior segurança à população, pois a existência das hortas
inibem eventuais ocupações irregulares e de alto risco sob as linhas de energia.
Com os resultados positivos advindos da implantação da primeira horta no município
de Maringá/PR em 2013, outras hortas foram viabilizadas e estão beneficiando,
atualmente, em torno de 140 famílias de três diferentes comunidades daquele
município. Em 2016, a Copel formalizou as normas e procedimentos para a ampliar
a capacidade de atendimento do programa. Para 2017, está prevista implantação de

Clientes
e Consumidores
Gestão de Fornecedores
Comunidades Locais
Comunidades Indígenas
Educação para
a Sustentabilidade
Investimentos
Sociais Através de
Incentivos Fiscais
Iniciativas Sociais

e comunidades, incentiva a implantação e o cultivo de hortas comunitárias em
espaços ociosos sob as suas linhas de distribuição e de transmissão de energia

Capital Humano

Capital Natural

Em 2016, o Museu foi premiado na 14ª edição do Prêmio Benchmarking Brasil,
iniciativa que premia as empresas e/ou projetos considerados como Melhor Prática
Socioambiental. Participando do prêmio pela primeira vez, em sua 14ª edição, o
Museu Regional do Iguaçu inscreveu o projeto de produção de um livro de redações.
Esse livro era alusivo aos 15 anos do Museu, comemorados em 2015, tendo obtido o
12º lugar de mais de 85 projetos inscritos para essa edição do Prêmio, possibilitando
à Copel Geração constar no Ranking de Melhores Práticas Socioambientais de 2016.
Para esse livro, de 127 textos inscritos, foram selecionadas 15 redações de alunos
de 5º anos das escolas municipais André Dorini e São Francisco de Assis, de
Manguerinha-PR, cidade que abriga a casa de máquinas da Usina Hidrelétrica
Governador Ney Aminthas de Barros Braga.

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro
Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
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novas hortas em outros municípios do estado.
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Capital Natural

09. Capital Natural
Sobre o Relatório

Mudanças Climáticas
G4-EC2, G4-15

O desenvolvimento sustentável é parte essencial dos objetivos estratégicos
de crescimento da Copel. A Companhia acredita que os resultados financeiros
devem ser obtidos de maneira alinhada com diretrizes de responsabilidade
socioambiental como parte de um compromisso com a população do Paraná,
demais estados em que atua e as futuras gerações. A atuação da Copel é
transversal e envolve todas as frentes de negócios da Holding nas áreas de
energia e de telecomunicações.

Mensagem do Presidente

Compromissos Assumidos em 2016

Contexto do Setor

■ Gerenciar anualmente as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE);
■ Realizar estudos e projetos vinculados a mudanças climáticas;
■ Reduzir a emissão de GEE das atividades da Copel;
■ Sensibilizar a cadeia de valor quanto às emissões de GEE;

Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade
Capital Humano

■ Avaliar os riscos e oportunidades de novos projetos, aquisições a fusões de

ativos em função do carbono;
■ Avaliar os riscos e oportunidades das alterações climáticas para os negócios

da Companhia.

Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural
Mudanças Climáticas

A materialização desses compromissos está reunida na Agenda de Mudanças

Ecoeficiência

Climáticas da Copel, guia desenvolvido pela Companhia em 2011 com o objetivo de

Em 2016, no âmbito do Programa de Gestão Corporativa de Mudança do Clima, a Copel

Ecossistemas

manter coerência das ações das diferentes frentes de negócios em torno do tema.

criou um Comitê Gestor representado por empregados de cada diretoria da Holding e

Por meio dessa plataforma, a Copel define posicionamento, planeja ações e toma

de suas subsidiárias. O comitê é constituído por três subcomitês técnicos: de Adaptação,

Reservatórios e
Qualidade de Água

decisões corporativas que levem em consideração os impactos ao meio ambiente

de Valoração de Carbono e de Gestão e Mitigação de Emissões.

advindos da mudança do clima.

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

Incorporado à matriz de riscos da Companhia, as ações relativas à Agenda de
Mudanças Climáticas envolvem mitigações de impactos ambientais inerentes
à sua atividade empresarial, o investimento em inovações tecnológicas que
promovam redução nas emissões de gases causadores do efeito estufa (GEE) e
programas educacionais de preservação ambiental disseminados a empregados,
fornecedores, comunidades e sociedade em geral.
Os avanços refletiram, em 2016, na implantação da Política de Mudança do Clima,
com o objetivo de promover ações de redução de emissão de Gases de Efeito
Estufa (GEE) e preparação para o enfrentamento dos efeitos da mudança do clima
em seus negócios. Para a efetivação da Política, a Copel reforçou e ampliou seus
compromissos frente à mudança do clima.
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Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

valida documentos estratégicos ligados a mudanças do clima, avalia riscos e

Balanço Social

oportunidades, incentiva ações que contribuam para a mitigação das emissões

Sumário de
Conteúdo da GRI

de GEE e de adaptação dos negócios frente às alterações do clima. Além disso,
é responsável também por definir estratégias para a disseminação da Política de

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

Mudança do Clima, bem como participa das discussões em entidades externas.

Adaptação às Mudanças do Clima
O Subcomitê de Adaptação foi criado, primordialmente, para identificar processos
da Companhia que possam estar vulneráveis aos efeitos da mudança do clima,
baseados em históricos ou fatos relevantes. Ele propõe planos de adaptação que sejam
aplicados aos processos identificados como passíveis de riscos, bem como desenvolve
metodologias para agregar os critérios de adaptação às matrizes de riscos corporativos.
Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Capital Natural

O Subcomitê de Adaptação sugeriu projetos voltados para os processos de
geração e transmissão, levando em consideração o risco hidrológico e a
necessidade de medição das variações na vazão de afluentes das usinas

O escopo 1 desse trabalho tem como enfoque a redução do consumo de

hidrelétricas sob concessão da Companhia.

combustível usados nas operações da Companhia como um todo. Uma

Sobre o Relatório

das soluções para o cumprimento dessa diretriz ocorre por meio do uso de

Mensagem do Presidente

tecnologias de comunicação a distância, sempre que possível, para evitar

Contexto do Setor

necessidade de deslocamentos de empregados das áreas executivas e

Sobre a Copel

Copel Desenvolve Projeto Piloto com FGV

operacionais para realização de reuniões e treinamentos.

Em 2016, a Copel iniciou um projeto piloto em parceria com Centro de Estudos de

Em 2016, foram consideradas as emissões da Copel Holding e de suas subsidiárias

Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Será estudada a vulnerabilidade

integrais. O resultado é apresentado na tabela abaixo.

climática sofrida pela Companhia para sugerir a adoção de medidas de adaptação. O

Capital Social
e de Relacionamento

projeção para 2040 nas regiões norte e noroeste do Paraná. O estudo foi divido em três
etapas: diagnóstico de vulnerabilidade face às alterações do clima; desenvolvimento de

Por tipo de gás (tCO2e)

um plano de adaptação e implementação, e avaliação do projeto.
Até o momento, já foi possível apontar três pontos críticos das regiões estudadas:
aumento de temperatura, vendavais e volume de chuvas. As consequências diretas
desses fenômenos são o aumento na dilatação de cabos de energia, quedas de
estruturas de linhas de transmissão, risco de acidentes para a população, incêndios e
desligamentos temporários de energia.
A segunda fase do projeto ocorrerá em 2017, quando será definido um plano de adaptação

Escopo 1

Escopo 2

Escopo 3

CO2

187.880,91

249.026,27

3.055,00

CH4

89.762,60

0

3,82

N 2O

1.102,71

0

44,25

HFCs

1.698,31

-

0

2.300,84

-

0

282.745,37

249.026,27

3.103,07

1.679,44

-

164,37

SF6

para enfrentar os efeitos climáticos adversos nos próximos anos, apontando as
alternativas que poderão ser aplicadas de modo a minimizar os riscos.

TOTAL
CO2 biogênico (t)

Obs.: as emissões referentes à mudança de uso do solo não estão incorporadas ainda no escopo 1 da Companhia,

Gestão das Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)

por ser uma fonte nova no inventário, encontra-se ainda em construção.

A Copel define metas de redução de emissões de gases causadores de
efeito estufa como um dos compromissos da sua Agenda de Mudanças

do inventário será possível avaliar o aumento das emissões em função da inclusão
de nova fonte. O inventário de 2016 revelou que houve uma redução em 11% das

para

emissões de combustão estacionário, o que é algo relevante pois esta fonte

emissões

Programa Brasileiro GHG Protocol.
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estacionária e móvel, emissões fugitivas e efluentes industriais. Após a conclusão

inventários anuais, a partir de monitoramentos consolidados semestralmente,
as

Capital Natural

No escopo 1 foram consideradas as fontes próprias de emissões de combustão

Climáticas. Para tanto, a Companhia investe, desde 2009, na produção de
quantificar

Capital Humano
Capital Intelectual

G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN19

projeto visa levantar os impactos da alteração do clima no cenário atual e elaborar uma

Governança e
Sustentabilidade

representa mais de 85% das emissões da Companhia.
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Capital Natural

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

anos se desenvolva uma metodologia capaz de mensurar os custos relativos ao

Comparando com 2016 houve uma redução de 44% das emissões em função da

aumento de emissão ou no investimento a ser feito para reduzir as mesmas. A

Sobre o Relatório

redução do fator de emissões do grid e também da redução do consumo de

Copel prospecta que essa metodologia seja capaz de orientar as áreas de novos

Mensagem do Presidente

negócios a avaliar riscos e oportunidades financeiros em relação ao que remete

Contexto do Setor

o tema mudança do clima.

Sobre a Copel

energia e de perdas na transmissão e distribuição de energia.
Para as emissões do escopo 3 foram consideradas viagens aéreas, transporte e
distribuição (upstream), e resíduos da empresa, contudo este escopo ainda não
está finalizado, por isso ainda não é possível, neste momento, fazer comparações.

Como medidas de estudo, a Companhia tem investido na participação de seus
funcionários em fóruns de discussão como o do Conselho Empresarial Brasileiro

Governança e
Sustentabilidade

para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e do Empresas pelo Clima (EPC) o

Capital Humano

O inventário será verificado por uma entidade externa e posteriormente será

GVces e também do EPC (Empresas pelo Clima do GVces) e também na simulação

Capital Intelectual

publicado nos registros públicos do GHG Protocol e do fórum paranaense de

de um mercado de carbono coordenado pelo EPC que utiliza a plataforma da

mudanças climáticas.

BVRio.

Capital Social
e de Relacionamento

Selo Clima Paraná: ouro para as quatro subsidiárias da copel

Capital Natural

Essa simulação possibilitou para a Companhia entender a estrutura de um

Mudanças Climáticas

possível mercado de carbono a ser instalado no Brasil e como operá-lo, visto

Ecoeficiência

que, em 2016, ela participou da operação nos leilões promovido pelo EPC.

Ecossistemas
Reservatórios e
Qualidade de Água

O compromisso da Copel com a redução do impacto de suas operações foi
reconhecido, pelo segundo ano consecutivo, por meio do Selo Clima Paraná. A
Copel foi reconhecida na categoria ouro, reservada a empresas que submetem seus

Ecoeficiência

Capital de
Infraestrutura

inventários à verificação externa. Em 2016, buscando ainda maior transparência e

Programa Ecoeficiência

evidenciando o alinhamento interno em relação ao tema, as quatro subsidiárias da

A Copel entende que a ecoeficiência é uma filosofia de gestão importante para

Companhia participaram individualmente. Dos 15 selos outorgados nessa edição,
apenas sete foram na categoria ouro, e quatro deles premiaram as empresas da
Copel. O Selo Clima Paraná é um registro de adesão voluntária que visa estimular as
empresas do estado a publicarem seus inventários de emissões de gases do efeito
estufa, principal vetor das mudanças climáticas que já ocorrem no mundo todo.

Capital Financeiro

atingir benefícios econômicos em paralelo a melhorias ambientais. Assim,
o Programa Ecoeficiência, vigente desde 2014, tem como objetivo integrar as
várias iniciativas desenvolvidas na empresa relacionadas à redução e otimização
do uso de recursos naturais, fortalecendo e potencializando-as.

Balanço Social
Sumário de
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Além disso, pretende apoiar projetos com foco sustentável de redução de custos
e propor novas ações que possam contribuir com este propósito.

Valoração do Carbono
Em 2016, a Copel incorporou o tema precificação de carbono dentro das

O panorama econômico atual, somado às mudanças legais e regulatórias
que afetaram o setor elétrico nos últimos anos, reforça a importância de se
implementar ações com vistas à otimização de custos. Para tanto, a

atribuições do Comitê de Mudança do Clima. Como o tema ainda é novo, a

sensibilização e o envolvimento dos colaboradores são essenciais para garantir

Companhia entende que será necessário pelo menos dois anos de estudos

o comprometimento de todos e o alcance das metas. O empregado engajado

para que possa implementar qualquer tipo de ação. A ideia é que nos próximos

tem consciência de que impacta os custos relativos à sua função e sua área de
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Capital Natural

atuação, e que influencia o crescimento das receitas das empresas.

A experiência da Copel com o Programa Ecoeficiência também foi apresentada

As ações do Programa Ecoeficiência estão concentradas em cinco linhas

na sétima edição do Seminário Brasileiro de Meio Ambiente e Responsabilidade

Sobre o Relatório

temáticas:

Social do Setor Elétrico (SMARS), ocorrida, ocorrida em novembro de 2016, no

Mensagem do Presidente

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), no Rio de Janeiro (RJ).

Contexto do Setor

O objetivo desse evento foi promover discussões técnicas sobre os principais

Sobre a Copel

desafios para o planejamento, implantação e operação de empreendimentos

Governança e
Sustentabilidade

do setor elétrico brasileiro, diante dos compromissos com a sustentabilidade,

Capital Humano

exigências da legislação ambiental e responsabilidade social das empresas

Capital Intelectual

energia,

água,

papel,

mobilidade

e

combustível,

e

educação

e comunicação.
Em

2016,

o

Programa

de

Sustentabilidade,

Ecoeficiência

promovidos

pelo

foi

um

dos

Programa

temas
de

dos

Educação

Diálogos
para

a

Sustentabilidade nas seguintes cidades do interior paranaense: Londrina,
Cascavel, Reserva do Iguaçu e Ponta Grossa. Foram apresentadas as principais
ações desenvolvidas pelo Ecoeficiência, bem como algumas perspectivas
futuras de trabalho.

A seleção do trabalho submetido pela coordenação do Programa Ecoeficiência,

Os encontros serviram também para receber sugestões e relatos de outras experiências

reforça a importância deste tema na gestão das empresas, além de ser um bom

nesse tema. No total, 232 empregados e 34 fornecedores participaram dos eventos.

reconhecimento das ações realizadas até o momento na Copel.

Em 2016, foram executadas ações para redução do consumo de água e energia dos
maiores prédios administrativos da Copel. Houve redução de 1% no consumo de
água, em relação a 2015. A meta para 2017 é reduzir 2% do consumo, em relação a
2016. Merece destaque também as ações visando a utilização de água da chuva –
em 2016, foram coletados e utilizados para fins administrativos 147,86 m3 de águas
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Capital Natural
Mudanças Climáticas
Ecoeficiência

Consumo de Água
Ações do Programa de Ecoeficiência em 2016

Capital Social
e de Relacionamento

Ecossistemas

O consumo administrativo de água é acompanhado por meio do Programa
Ecoeficiência. Os dados de consumo são obtidos semestralmente com as empresas
responsáveis pelo abastecimento municipal. Em 2016, a meta estabelecida pelo
Programa Ecoeficiência foi de reduzir 5% o consumo de água, em relação ao ano

pluviais. Em 2017, pretende-se aprimorar a gestão desses dados de consumo e
incentivar a implantação de novas cisternas.

de 2015. A meta não foi atingida, sendo apurada uma redução de 1%. Importante

Já em relação ao consumo de energia, a meta de redução para 2016 era de 2% em
relação ao ano anterior (ou 4% em relação ao ano-base 2014). O desempenho foi de
8%, superando a meta. Para 2017, a Copel pretende reduzir em 2% o consumo de
energia em relação ao ano de 2016. Para o consumo de papel foi definido alcançar
o índice de 40% nas impressões modo duplex, em 2017, e 50%, em 2018.

acumulado de 2014 a 2016, a redução de consumo foi de 6%. Para 2017, pretende-

Além disso, foram realizadas diversas campanhas internas de sensibilização e informação.
Para os próximos anos já estão previstas ações específicas para economia de papel,
melhoria da mobilidade dos empregados e redução do consumo de insumos e recursos
naturais. É importante ressaltar que a maioria das ações do Programa Ecoeficiência
foi realizada sem grandes investimentos específicos, sendo utilizado orçamento de
manutenções prediais de rotina.

de acionamento duplo e campanhas internas de sensibilização quanto ao uso

salientar que a redução de consumo de 2014 a 2015 alcançou a meta de 5%. No
se reduzir 2% em relação a 2016. Dentre as principais ações realizadas para
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alcançar a meta estabelecida, incluem-se substituição de torneiras simples por
torneiras automáticas, substituição de válvulas sanitárias por caixas acopladas
racional deste recurso. Além disso, estuda-se a possibilidade de implantação
de cisternas para uso de água da chuva em algumas unidades da Companhia.
Em 2016, o consumo total de água da Copel das unidades administrativas
localizadas no Estado do Paraná foi de 135.678 m3. G4-EN8, G4-EN9
Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Capital Natural

Em 2016, foram captados 99.481.215,61 m3 de água de fontes superficiais,

A seguir, são apresentados os valores de consumo de combustíveis

utilizados para resfriamento em usinas. O volume devolvido ao corpo

da Companhia.

hídrico é praticamente o mesmo que foi captado da fonte, pois ocorrem
somente pequenas perdas por evaporação, não sendo considerada como água
consumida pela Companhia.

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente

Tipo de Combustível

Consumo (GJ)

Carvão (UTE Figueira)*

Fonte Hídrica

Consumo Administrativo (m3)

Fontes Subterrâneas

22.750,00

Abastecimento Municipal

112.928,00

1.759.580,98

Diesel**

175.312,35

GLP***

9,46

Etanol

2.642,52

Gasolina

52.494,78

Querosene de Aviação

Consumo de Energia Elétrica e Combustíveis

3.706,07

G4-EN3

TOTAL

O consumo total de energia pela Copel, em 2016, foi de 2.101.180,96 GJ,
considerando os escopos Geração, Transmissão, Distribuição, Telecomunicações
e Holding. A tabela a seguir apresenta o consumo de energia em 2016 e nos
últimos dois anos.

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

Consumo de Energia
(em MWh)

Evolução

Evolução

Evolução

1.993.746,16

2014 - 2016

Copel
Telecomunicações S.A.*

489,9

535,2

656,4

9%

23%

34%

Copel Distribuição S.A.

24.171,8

23.498,2

21.160

-3%

-10%

-12%

8.813,7

8.314

7.775,8

-6%

-6%

-12%

Copel Renováveis S.A.*

10,5

64,6

516%

a Companhia contabilizou os seguintes dados:
■ Foram 1.726 km percorridos trajeto de ida e volta (casa – trabalho);

Holding

87,1

186,4

114%

■ Cerca de 225 kg de dióxido de carbono (CO ) deixaram de ser lançados na
2

32.445

29.843

-11%

*O aumento no consumo de energia se deu em função da evolução das operações desta
subsidiária no período analisado.
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2015 - 2016

-8%

Capital Intelectual

O Dia de Bike ao Trabalho é inspirado no Bike To Work Day, realizado anualmente em

2014 - 2015

-3%

Capital Humano

Capital Financeiro

2016

33.475

Governança e
Sustentabilidade

Dia de Bike

2015

Total Geral

Sobre a Copel

Capital de
Infraestrutura

2014

Copel Geração e
transmissão S.A

Contexto do Setor

diversos países para promover a bicicleta como opção de transporte. Em 2016, essa
data foi comemorada em 13 de maio e, na Copel, os empregados que se inscreveram
com antecedência foram recepcionados com um café da manhã especial. A ação
envolveu empregados próprios e terceirizados da sede, Atuba, Santa Quitéria e polo

Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

KM3, em Curitiba, além de empregados de diversos municípios do interior.
No total, 148 empregados participaram. Eles responderam a um questionário no qual

atmosfera;
■ O grupo deixaria de emitir 60 toneladas de CO , ao longo de um ano, com o uso de
2
bicicleta todos os dias para o trabalho.

Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Capital Natural

Resíduos Industriais Destinados

Gestão de Resíduos
G4-EN23

Destinação

Resíduos Industriais
Os

resíduos

gerados

nas

operações

da

Companhia

são

segregados,

acondicionados e enviados a um dos almoxarifados, onde é feito o

Descrição

Unidade

Quantidade

Artefato de Concreto

un.

148

Cruzeta

un.

44.828

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente
Contexto do Setor
Sobre a Copel

armazenamento até o momento da destinação. Todo o processo adota

Equipamentos Diversos

ton.

102

critérios de acordo com normas e leis vigentes.

Isoladores

ton.

498

Medidores

un.

220.639

Móveis e Utensílios

un.

450

l.

220.000

Capital Social
e de Relacionamento

m.

470.485

Capital Natural

Nas

operações

da

Companhia

foram

geradas,

principalmente,

cinzas

Alienação

provenientes da operação da Termelétrica de Figueira, sucatas de cabos de cobre

Governança e
Sustentabilidade
Capital Humano
Capital Intelectual

e alumínio, postes, cruzetas, isoladores cerâmicos, transformadores, baterias de

Óleo Mineral Isolante*

chumbo-ácido e óleo mineral isolante. Toda a destinação é feita de acordo com

Postes

a legislação, sempre que possível dando prioridade para reuso e reciclagem,

Resíduos Plásticos

ton.

32,3

Mudanças Climáticas

conforme estabelecido na ordem de prioridade da Política Nacional de Resíduos

Sucata Metálica

ton.

964

Ecoeficiência

Cabos de Fibra Óptica

m3

111

Caliça e Madeira

m3

15

ton.

17.105

Madeira

m3

93,3

Sólidos, e exigindo das empresas contratadas toda a qualificação técnica
necessária.

Aterro

Cinza

A alienação de resíduos gerou uma receita de aproximadamente R$ 5 milhões.
Em 2016, a Copel atingiu as metas estabelecidas para o reuso ou reciclagem de

Compostagem

90% dos resíduos industriais da distribuição e de 70% dos resíduos industriais
da Copel Geração e Transmissão. No entanto, a meta de 50% de cinzas geradas

Coprocessamento

encaminhadas para reciclagem não foi atingida em função do atraso na obra de
modernização da UTE Figueira e, consequentemente, na migração da operação da
usina de Figueira para a Copel Geração e Transmissão, a qual estuda novas formas
de destinação final desse resíduo.

Reciclagem

Para o ano de 2017, a Copel possui as seguintes metas:
■

95% dos resíduos industriais da Distribuição encaminhados para reuso ou reciclagem;

■

60% dos resíduos industriais da Geração e Transmissão encaminhados para reuso ou

Mexilhão Dourado

m

3

21

Óleos e Solventes*

ton.

13

Resíduos Contaminados*

ton.

23,8

Bateria Chumbo-Ácido

ton.

144

Caliça

m3

20,8

Lâmpadas Fluorescentes*

un.

17.998

Madeira

m

3

1.205

l.

1.588

un.

28

ton.

3,28

Óleos e Solventes*
Pneus
Sucata Metálica

Ecossistemas
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* resíduos perigosos

reciclagem (não inclui cinzas).
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Resíduos Administrativos

Empreendimentos de geração

A Copel mantém o programa de Coleta Seletiva Solidária para a destinação de resíduos
administrativos recicláveis às associações e cooperativas de materiais recicláveis. O
programa é realizado em parceria com essas entidades e tem o objetivo de contribuir
com a geração de renda e melhoria das condições de trabalho dos catadores.

A construção de empreendimentos de geração hidrelétrica pode contribuir para

Em 2016, a meta para ampliação do programa era de 65% dos empregados da
Companhia, esta meta foi superada, atingindo 69% dos empregados atendidos,
inclusive, a Copel recebeu um certificado do Ministério Público Estadual pela
excelência no cumprimento do Decreto Estadual nº 4.167/2009, que dispõe sobre
a obrigatoriedade da separação dos resíduos sólidos recicláveis e posterior
destinação às associações e cooperativas de materiais recicláveis.

Resíduos Administrativos Destinados
Destinação

Descrição

Aterro

Orgânico/Rejeito

Compostagem

Quantidade (Kg)

Orgânico
Outros Recicláveis

Reciclagem

Papel

redução de espécies importantes ao ecossistema local, ocasionada pela supressão

Mensagem do Presidente

da vegetação na bacia de acumulação; conversão de habitats ocasionada pelo

Contexto do Setor

barramento do rio para a criação do reservatório e mudanças em processos

Sobre a Copel

ecológicos fora da faixa natural de variação. A mitigação é feita por meio dos

Governança e
Sustentabilidade

programas de supressão de vegetação, monitoramento e resgate da flora e da
fauna, recuperação de Áreas de Preservação Permanente, reposição florestal,
monitoramento e resgate arqueológico, dentre outros.
relevantes na biodiversidade que não poderiam ser mitigados, considerando a

Capital Natural

magnitude das obras e suas localizações. G4-EN12

Mudanças Climáticas

Na fase de instalação dos empreendimentos de geração eólica podem ocorrer a

Ecoeficiência

fragmentação e o efeito de borda ocasionados pela supressão da vegetação e perda
de habitats, aumento do risco de acidentes com a fauna e riscos de aumento de

34.967

empresas envolvidas na construção dos complexos eólicos, condução das campanhas

Plástico

15.773

Metais

5.668

Balanço Social

Empreendimentos de Transmissão e Distribuição

Sumário de
Conteúdo da GRI

A fragmentação florestal e redução de populações de espécies nativas, ocasionada
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pela supressão da vegetação na faixa de servidão, são os principais aspectos

a Copel conduz estudos detalhados e multidisciplinares das alternativas de traçado
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Capital de
Infraestrutura

Manejo das Espécies Vegetais Melocactus violaceus e Griffinia gardneriana.

Mitigação dos Impactos Causados por Empreendimentos

impactos negativos, ao mesmo tempo potencializando os positivos.

Reservatórios e
Qualidade de Água

Capital Financeiro

negativos direto e indireto sobre a biodiversidade representados pela construção

A implantação e a operação de empreendimentos impactam os ecossistemas na
sua área de influência. Antes de começar a instalação, a Copel conduz diversos
estudos ambientais para avaliar as melhores formas de evitar ou mitigar os

Ecossistemas

de afugentamento e resgate da fauna, bem como um Programa de Resgate e

Ecossistemas
G4-EN12

Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento

atividades de caça. Para mitigar esse tipo de impacto, a Copel Renováveis solicitou às

130.939

Capital Humano

No caso de parques eólicos da Copel Renováveis, não foram identificados impactos

427.606

3.571

Sobre o Relatório

de empreendimentos de transmissão e de distribuição. Para diminuir tais impactos,
com os menores impactos, priorizando a utilização de áreas previamente alteradas
onde a fragilidade ambiental e social seja menor.
Nos locais onde o traçado precisa obrigatoriamente seguir por determinadas áreas
com remanescentes preservados, a Companhia coloca torres mais altas na faixa de
servidão para minimizar impactos.
Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Capital Natural

Em 2016, foi concluído e publicado, em parceria com o Centro de Estudos em
Sustentabilidade da FGV, o estudo piloto intitulado “Valoração dos serviços
ecossistêmicos relacionados ao Programa Florestas Ciliares em uma usina no Rio
Iguaçu, Paraná”.
De acordo com os dados analisados nesse estudo, concluiu-se que a manutenção e
recuperação da mata ciliar do reservatório da usina Foz do Areia (UHE GBM) poderá
gerar o custo evitado de aproximadamente R$ 50 milhões ao longo de 10 anos. Além
disso, as ações de reflorestamento nesta mesma área e período de tempo poderiam
retirar da atmosfera cerca de 60 mil toneladas de CO2e. Mais detalhes sobre esse
estudo podem ser obtidos em: http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes/
original/fgv-gvces-tese-estudos-casos_set16.pdf.

Nesse mesmo período, foram plantadas 23 mil mudas florestais nativas no Parque
Estadual do Ibicatu, totalizando 6 hectares para compensação ambiental do
empreendimento LT Londrina – Figueira C2. Mais 1.455 mudas foram plantadas
para arborização urbana como mitigação do empreendimento LT Bateias – Curitiba
Norte. A Companhia doou ainda 1.615 mudas para a Prefeitura de Campo Largo,
como compensação desses projetos.
No Estado de Mato Grosso foram plantadas aproximadamente 60 mil mudas de
espécies nativas na Área de Preservação Permanente do futuro reservatório da
UHE Colíder, totalizando 59 hectares de área recuperada em 2016. Já no Estado
de São Paulo, onde implanta linhas de transmissão, a Companhia compensou
o impacto do projeto com o repasse de 870 mudas nativas para terceiros e
replantio de 6.500 pela Copel.

de estudo o Programa Florestas Urbanas. O outro irá abordar a erosão do solo em
linhas de distribuição de energia de alta tensão (LDATs).

G4-EN13

Iguaçu, com o objetivo de conservação dessas espécies.

florestais nativas.
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utilizadas na restauração de Áreas de Preservação Permanente, Reservas

Socioambientais (CISAs), a Companhia colaborou com o plantio de 284 mudas

Capital Natural

Capital Financeiro

disso, desenvolve técnicas de reprodução em cativeiro de peixes nativos da bacia do Rio

Em outras ações ambientais, como as promovidas pelas Comissões Internas

Capital Social
e de Relacionamento

do Paraná, bem como na do Rio Teles Pires, localizado no Mato Grosso. Esse

exclusivamente na produção de mudas florestais nativas. Essas mudas são

vegetação em linhas de distribuição de energia no Estado do Paraná.

Capital Intelectual

reside em seus reservatórios, distribuída em cinco diferentes bacias hidrográficas

reservatórios, orientando ações ambientais da Copel e dos órgãos ambientais. Além

de arborização urbana. A iniciativa é parte da compensação ambiental pelo corte de

Capital Humano

Capital de
Infraestrutura

por meio do qual cede postos a trabalhadores terceirizados para se dedicarem

doadas por terceiros e plantios. Foram 400 mudas florestais nativas e 2.434 mudas

Governança e
Sustentabilidade

dos ecossistemas, e sobretudo da vida. Há anos monitora a fauna de peixes que

monitoramento busca acompanhar e entender a condição dos peixes nos diferentes

Em 2016 realizou reposição florestal em áreas urbanas com mudas de árvores nativas

Sobre a Copel

Ecossistemas

Estudos de Ictiofauna

A Copel mantém, desde 2012, convênio com o Instituto Ambiental do Paraná (IAP)

Florestais Legais e Áreas de Reposição Florestal do Estado do Paraná.

Contexto do Setor

Ecoeficiência

Preservação da Biodiversidade
A Copel reconhece e valoriza a importância da biodiversidade para a manutenção

Compensação Florestal

Mensagem do Presidente

Mudanças Climáticas

Neste ano foram iniciados novos estudos de valoração. Um deles, a ser publicado
em 2017, refere-se ao manejo de vegetação em sistemas elétricos e tem como objeto

Sobre o Relatório
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Na Usina Governador Ney Braga (Salto Segredo), a Copel mantém, desde 1982,
a Estação Experimental de Estudos Ictiológicos, onde produz alevinos de bagres,
lambaris e surubins-do-iguaçu. Os peixes produzidos são liberados ao longo do rio
conforme diretrizes de conservação. As principais espécies estudadas e produzidas
são jundiá (Rhamdia quelen), lambari (Deuterodon) e o surubim-do-iguaçu
(Steindachneridion melanodermatum).
Há ainda liberação de peixes em eventos de educação ambiental e em datas
comemorativas, como o Dia Mundial da Água, Dia Mundial do Meio Ambiente,
Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Capital Natural

Dia da Árvore e Dia do Rio. Entre esses peixes merece destaque o surubim-do-iguaçu,
o maior peixe nativo do Rio Iguaçu, ameaçado de extinção e cuja tecnologia da
criação em cativeiro foi desenvolvida na própria Copel. Relatos indicam que, graças
às ações de repovoamento promovidas pela Copel, as populações do surubim-doiguaçu estão novamente crescendo.

Parque Estadual do Lago Azul - Foi decretada sua criação em 1997 e, desde então,

Em 2016, houve soltura de 124.758 peixes, este número representa também a
quantidade de peixes produzidos na estação ictiológica da Companhia, atingindo
meta proposta de 87.600 peixes soltos no reservatório. Em 2017, a meta é de que

e Luiziana.

sejam produzidos e soltos 132.500 peixes nos reservatórios das usinas da Copel.

Estações Ecológicas
G4-EN13

Estação Ecológica do Rio dos Touros - foi criada em 2001 e tem área total de 1.231
hectares, sendo classificada como de Proteção Integral. A estação realiza pesquisas

aguarda anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A área tem

Sobre o Relatório

1.749 hectares e é classificada como de Proteção Integral por proteger ecossistemas

Mensagem do Presidente

naturais de relevância ecológica e beleza cênica. Fica no reservatório e entorno

Contexto do Setor

da Usina Hidrelétrica Mourão, nos municípios paranaenses de Campo Mourão

Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade

Programa Florestas Urbanas

Capital Humano
Capital Intelectual

A Copel apoia as prefeituras no planejamento da arborização
das vias públicas desde 2007, contribuindo com a melhoria

Capital Social
e de Relacionamento

ambiental das cidades e a redução das interrupções no

Capital Natural

fornecimento de energia causadas pela incompatibilidade das

Mudanças Climáticas

árvores com os sistemas elétricos.

Ecoeficiência

científicas e está localizada na Floresta Ombrófila Mista ou Floresta de Araucária, na

A iniciativa tem como destaque a produção própria de mudas nos hortos florestais

margem direita do reservatório da Usina Hidrelétrica Governador Ney Braga (Salto

da Companhia. Com isso, além do atendimento de municípios interessados, é feito o

Segredo), município de Reserva do Iguaçu, no Paraná.

atendimento de medidas compensatórias. Já foram plantadas mais de 40 mil mudas

Estação Ecológica Tia Chica - com 423,12 hectares, será classificada como de
Proteção Integral para reforçar a preservação da natureza e a realização de
pesquisas científicas pela Copel. A área declarada de Utilidade Pública para fins
de desapropriação ainda não foi decretada como Unidade de Conservação, mas
o processo encontra-se em tramitação. Servirá como compensação ambiental da
usina e está instalada no Remanso do reservatório da Derivação do Rio Jordão, em
Pinhão (PR).
Parque Estadual do Rio Guarani - foi criado em 2000, com 2.322 hectares.
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 Usina
Hidrelétrica Governador José Richa. Está localizado na Floresta Estacional
Semidecidual e Floresta Ombrófila Mista ou de Araucária, na margem direita do
reservatório da Usina Hidrelétrica Salto Caxias, em Três Barras do Paraná.
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na arborização de ruas.
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Após a reformulação do programa em 2015, com alterações no procedimento para
o fornecimento de mudas, foram iniciados os tramites com 20 municípios para
fornecimento de mais de 6 mil mudas. No ano de 2016, foram entregues 2.545 mudas
de arborização para sete municípios paranaenses.
Em 2016, devido ao ano eleitoral, o desempenho do programa foi abaixo do
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planejado, cuja meta era fornecer 12 mil mudas para no mínimo 25 municípios.
Outro fator que interferiu nos resultados do programa em 2016 foi o fechamento
do Horto Florestal de Campo Mourão, após a Copel deixar de ter a concessão da
Usina Hidrelétrica Campo Mourão. Com isso, a produção de mudas passou a ser
realizada apenas no Horto Florestal das Cabreúvas – Usina Hidrelétrica Governador
Ney Braga (Salto Segredo), município de Reserva do Iguaçu - PR; e no Horto Florestal
das Perobas – Usina Hidrelétrica Governador José Richa (Salto Caxias), município
de Capitão Leônidas Marques – PR. Para 2017, será mantida a meta estabelecida
Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Capital Natural

no ano de 2016. Os cursos de capacitação e qualificação de gestores e servidores
municipais do Estado do Paraná previstos não foram realizados, sendo que o contato
com as instituições parceiras deverá ser retomado em 2017 para planejamento da
continuidade da execução dos cursos.
Para gestão das podas realizadas nas árvores urbanas, está em andamento o
projeto corporativo de georreferenciamento de vegetação, no qual já foram
levantadas 229 mil árvores sob as redes de energia em 69 municípios do estado.
Também em 2016, as ações do Programa Florestas Urbanas foram divulgadas em
palestra e mesa redonda no Fórum de Arborização Urbana da Região Sul do Paraná
realizado em junho, em São Mateus do Sul.
A Copel participa do Comitê de Trabalho Interinstitucional para avaliação dos Planos
Municipais de Arborização Urbana, coordenado pelo Ministério Público do Estado do
Paraná – MP-PR, com avaliação no ano de 2016 de 69 planos municipais de arborização
urbana. A atuação da Copel no Comitê foi divulgada no 20º Congresso Brasileiro de
Arborização Urbana e no Congresso Latino-Americano da International Society of
Arboriculture, realizado em novembro de 2016, em Belo Horizonte.

Programa Florestas Ciliares

Em 2016, foram plantadas 72.048 mudas de espécies nativas, reflorestando
83,43 hectares. A produção de mudas para os Programas Florestas Ciliares e Florestas

Sobre o Relatório

Urbanas, foi de 104.000 mudas, sendo que a meta era para produzir 213.600 mudas

Mensagem do Presidente

nativas para o Programa Florestas Ciliares, não houve mão de obra durante os

Contexto do Setor

primeiros 7 meses de 2016, devido à impugnação do edital de contratação de mão

Sobre a Copel

de obra para os hortos. Por isso o não atingimento da meta.
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Nos reservatórios e em seus entornos, a Copel monitora possíveis intervenções

Capital Social
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ambientais e age de acordo com ações específicas para sanar irregularidades

Capital Natural

identificadas no que diz respeito a construções irregulares na área de concessão,

Mudanças Climáticas

lançamento de efluentes, estabilidade de taludes, uso e ocupação das Áreas de

Ecoeficiência

Proteção Permanente, caça e pesca ilegais, entre outros. Para auxiliar no processo de

Ecossistemas

preservação das áreas de relevante interesse ambiental, a Companhia possui convênio

Reservatórios e
Qualidade de Água

com o Batalhão de Polícia Ambiental do Estado do Paraná, participa ativamente dos
Comitês de Bacia Hidrográfica e Conselho Nacional e Estadual de Recursos Hídricos,

Capital de
Infraestrutura

realizando o monitoramento, em tempo real, da situação hidrológica dos rios onde

Capital Financeiro

possui reservatórios, além de realizar o monitoramento da qualidade da água.

Balanço Social

O principal impacto da Copel nos recursos hídricos é a alteração de suas condições

Sumário de
Conteúdo da GRI

naturais de fluxo devido à construção das usinas hidrelétricas. Por isso, a Companhia
atua na gestão dos impactos socioambientais de seus empreendimentos - desde a sua

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

construção até a fase de operação, realizando estudos, mitigando impactos e riscos,
e atendendo as legislações ambientais pertinentes. A fim de avaliar parte desses
A Copel realiza o reflorestamento e o cercamento de Áreas de Preservação Permanente
(APPs) em áreas próprias e de terceiros, como forma de recuperar áreas degradadas e/ou
evitar sua degradação. Além de buscar contribuir para a melhoria da qualidade da água

impactos, coleta e analisa trimestralmente amostras de água dos reservatórios das
usinas para monitorar sua qualidade por meio de 25 parâmetros físico-químicos e
biológicos. A Copel também realiza o monitoramento da qualidade da água do rio

dos reservatórios, inibindo a ocorrência de processos erosivos no solo e conservando a

antes do início da construção de um novo empreendimento. Esses monitoramentos

biodiversidade. As mudas das plantas utilizadas no reflorestamento são produzidas nos

incluem a análise de sedimentos e agrotóxicos, que geralmente conta com uma gama

hortos florestais da Companhia.

muito maior de parâmetros analisados.

61

Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Este é o
Rafael Rodrigues

10 . CAPITAL DE INFRAESTRUTURA
Ativos de Geração e Planejamento Energético // Ativos de Transmissão e Distribuição // Comercialização // Telecomunicações // Participações

62

Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Capital de Infraestrutura

10. Capital de Infraestrutura
Sobre o Relatório

Atualmente, a Copel está construindo 15 usinas eólicas, que adicionarão 737,1 MW

Mensagem do Presidente

de capacidade instalada e 355,5 MW médios de garantia física ao parque gerador

Contexto do Setor

da Companhia, com 20% desta garantia física prevista para iniciar a operação

Sobre a Copel

comercial no decorrer de 2017.

Governança e
Sustentabilidade

Foram investidos R$ 3,2 bilhões nesses empreendimentos de geração até 31 de

Capital Humano

líquida de energia foi de 25.843 GWh. G4-EU1, G4-EU2

dezembro de 2016, sendo R$ 2,2 bilhões até 31 de dezembro de 2015. Do total,

Capital Intelectual

Como parte das diretrizes estratégicas e de sustentabilidade estabelecidas para

usinas próprias e em consórcio, e o restante referem-se a aportes de capital nas

Ativos de Geração e Planejamento Energético
G4-DMA-EU6

A Copel opera 30 usinas próprias e participa em outras 9 usinas, sendo 21
hidrelétricas, 16 eólicas e 2 termelétricas, com capacidade instalada total
de 5.674,7 MW e garantia física de 2.651,4 MW médios. Em 2016, a produção

o negócio de geração, a Copel caminha na direção de expandir a participação
de fontes alternativas renováveis de energia na matriz energética de forma
rentável e sustentável. G4-EU2

R$ 2,4 milhões referem-se ao incremento de ativo imobilizado em curso das
empresas em que há participação da Companhia. A evolução do parque gerador

Capital Natural

com a entrada em operação comercial gradativa das usinas em construção, pode

Capital de
Infraestrutura

ser representado da seguinte forma: G4-EU2

Ativos de Geração
e Planejamento Energético

Parque geração por fonte em 2016 e capacidade instalada

Ativos de Transmissão
e Distribuição

Evolução do Parque Gerador
Parque Geração
Garantia Física por Fonte

Capital Social
e de Relacionamento

Comercialização

Parque Geração Projetado para 2019
Garantia Física por Fonte

13%

14%

14%

14%

8%

Telecomunicações
Participações
Capital Financeiro

80%
Hidrelétricas

82%
Hidrelétricas

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

11%
Termelétricas
7%
Eólicas
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2016

11%
Termelétricas
9%
Eólicas

2017

2018

TERMELÉTRICAS

2019

EÓLICAS

2020

2021

HIDRELÉTRICAS
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Disponibilidade das Usinas

Atualmente,

G4-EU30

Nas atividades de geração é acompanhado o indicador de disponibilidade média
das usinas que mede o número de horas de interrupção da geração.
Fator de Disponibilidade Média
Total de Horas de Interrupção Planejada
Total de Horas de Interrupção Forçada
(Não Planejada)

2014

2015

2016

71.967,37

42.265

21.916

36.226,20

36.048

18.672

Usinas Hidrelétricas Próprias

0,94

0,90

0,92

Usinas Hidrelétricas com Participação
Acionária da Copel

0,95

Usinas Termelétricas

0,64

0,78

0,70

Usinas Termelétricas com Participação
Acionária da Copel

0,93

0,89

0,89

0,96

0,96

Geração por Fontes Renováveis
G4-13

Em 2016, o Complexo Cutia recebeu investimento de mais de R$ 700 milhões. O
Complexo contará com 13 parques de 312,9 MW gerados por 149 aerogeradores,
será construído em duas etapas, sendo inicialmente previsto para setembro de
2017, a entrada em operação dos sete primeiros parques, com capacidade de
180,6 MW, distribuídos em 86 aerogeradores e, até 2018, serão adicionados outros
seis parques, com 132,3 MW em 63 aerogeradores.

Ativos de Transmissão e Distribuição
Extensão das Linhas de Transmissão e Distribuição
G4-EU4

Transmissão
A Companhia detém propriedade integral e participa de concessões de

a

Companhia

concentra

esforços

na

construção

de

sete

empreendimentos, que adicionarão 2.878 quilômetros de extensão e 4.150 MVA de

Sobre o Relatório

capacidade de transformação ao conjunto de linhas e subestações de transmissão.

Mensagem do Presidente

Distribuição

Contexto do Setor

As linhas de distribuição da Copel contam com 195.458,5 km e, ao todo, atendem

Sobre a Copel

aproximadamente 4,5 milhões de consumidores, em 394 municípios do Paraná

Governança e
Sustentabilidade

e um em Santa Catarina.
Linhas de Distribuição – Nível de Tensão

Capital Humano

2014

2015

2016

Extensão Total (km)

189.925,4

193.527,1

195.458,5

13,8 KV

101.688,7

103.488,2

104.556,0

34,5 KV

82.232,5

83.347,4

84.071,3

69 KV

727,2

695,3

695,4

138 KV

5.153,5

5.866,6

5.970,3

230 KV

123,5

129,6

165,5

361

363

364

Capital de
Infraestrutura
Ativos de Geração
e Planejamento Energético
Ativos de Transmissão
e Distribuição
Comercialização
Telecomunicações
Participações

Número de Subestações

Em 2016, foram conectadas novas subestações e linhas em alta tensão para
reforçar o sistema elétrico de distribuição, melhorando a qualidade e aumentando a
disponibilidade de energia aos consumidores.
Ao todo, em 2016, esses empreendimentos adicionaram aproximadamente 185 MVA
ao sistema de distribuição e 84 km de novas linhas de transmissão de 138 kV.

Capital Financeiro
Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

Mercado Fio (TUSD) - em 2016 a carga fio, que leva em conta todos os consumidores
que acessaram a rede da Distribuidora, apresentou redução de 2,0%, em relação a 2015.

e 44 subestações da rede básica com potência de transformação da ordem de
14.602 MVA.

produtos de borracha e de material plástico.
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Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural

O mercado industrial fio decresceu 1,4% no ano, sendo que os ramos mais
significativos da classe industrial que apresentaram queda em 2016 foram os
de fabricação de produtos minerais não metálicos, de produtos de madeira e de

transmissão em operação, correspondente a 5.552 km de linhas de transmissão

Capital Intelectual
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N° de Consumidores/Contratos

Mercado Fio de Energia
Mercado Cativo
Concessionárias e Permissionárias
Consumidores Livres(1)
Concessionárias Fio
Mercado Fio
(1)

2016

Energia Distribuída (GWh)

Os gráficos apresentam a participação do mercado cativo por classe, em relação ao

Dez/15

%

2016

2015

%

4.478.767 4.418.062

1,4

22.328

24.043

(7,1)

4

4

-

614

699

(12,2)

620

129

380,6

5.273

4.045

30,4

2

2

-

52

56

(7,1)

4.479.393

4.418.197

28.267

28.483

(2,0)

consumo de energia e número de consumidores:
Mercado Cativo 2016
por consumo de Energia

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente

Mercado Cativo 2016
por nº de consumidores

Contexto do Setor
Sobre a Copel

10,7%
Outros

1,8%
Industrial

31%
Residencial

8,5%
Comercial
8%
Rural

9,8%
Rural

1,3%
Outros

Total de consumidores livres, atendidos pela Copel Geração e Transmissão e por outros fornecedores dentro da área

de concessão da Copel Distribuição.

22.328 GWh, com variação negativa de 7,1% em relação ao mesmo período
de 2015. A queda no consumo cativo deve-se principalmente à recessão da

25,8%
Industrial

22,7%
Comercial

80,3%
Residencial

Eficiência de Fornecimento: Gestão de Qualidade e Perdas de Energia

desde então, e também à migração de 491 consumidores para o mercado livre

A qualidade de fornecimento, medida por indicadores de desempenho das
distribuidoras quanto à continuidade do serviço prestado, conhecidos como
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência
Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) apresentou melhoria
em 2016, em comparação com o ano anterior. A melhoria do DEC foi de 20,8% e do
FEC de 13,2%, resultado de alterações de processo, incremento de manutenções e
inspeções preventivas, obras de desempenho e expansão. G4-EU28, G4-EU29

em 2016, que representaram um consumo de 1.296 GWh no ano.
A quantidade de consumidores cativos faturados pela Copel Distribuição
em dezembro de 2016 foi 1,4% superior ao verificado em dezembro do ano
passado, totalizando 4.478.767 consumidores. G4-EU2
Dez/2016

Dez/2015

%

Residencial

6.932

6.957

(0,4)

Industrial

5.753

6.929

(17,0)

Comercial

5.059

5.530

(8,5)

2.179

2.256

(3,4)

2.405

2.371

1,4

22.328

24.043

(7,1)

Outros
Total
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economia que se iniciou no segundo trimestre de 2014 e vem se agravando

Rural

Capital Humano

Capital Natural

Mercado cativo - de janeiro a dezembro o consumo do mercado cativo foi de

Energia Vendida (GWh)
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Indicadores de Qualidade do Fornecimento
14,01%

Comercialização

13,67%
10,82%

2014

8,92%

8,33%

7,23%

2015
2016

DEC (horas)*

FEC (interrupções)*

*Medido em horas e centesimal de horas.
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As perdas de energia são inerentes à natureza do processo de transformação,
transmissão e distribuição de energia elétrica. Em 2016, as perdas globais —
técnicas, não técnicas e da rede básica — representaram 9,6% da energia injetada
no sistema da distribuidora, percentual que se manteve em relação a 2015.
G4-EU12

Tipos de Perdas
Transmissão

Distribuição

2014

2015

2016

Perdas Globais (%)

1,7

1,8

2,0

Perdas Técnicas (%)

1,7

1,7

1,9

Perdas Globais (%)

9,8

9,6

9,6

Perdas Técnicas (%)

6,2

6,1

6,1

Perdas Não Técnicas (%)

1,9

1,6

2,0

As perdas técnicas, nesta mesma base, permaneceram no patamar do ano anterior, e as
perdas não técnicas apresentaram acréscimo de, aproximadamente, 0,4 p.p. em 2016.
A operação de transmissão, por sua vez, pode registrar perdas do sistema interligado,
que são divididas proporcionalmente entre geradores e distribuidores e apuradas pela
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
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 Copel
Distribuição possui uma parcela definida pela sua participação no mercado. Uma alteração
nessa perda influencia o total de perdas globais.

Avanços na Excelência Operacional
Telemedição Grupo A - os dados do faturamento dos Grupos A e B são obtidos

de monitorar o uso da energia elétrica, emitindo alarmes, quando situações anômalas
ocorrem, contribuindo para a detecção de defeitos e procedimentos irregulares na

Sobre o Relatório

medição e reduzindo as perdas comerciais da Copel.

Mensagem do Presidente

Projeto Paraná Smart Grid - projeto do Governo do Estado do Paraná inaugurado

Contexto do Setor

no ano de 2014, reúne esforços da Copel em conjunto com as empresas Lactec,

Sobre a Copel

Tecpar, Sanepar e Compagás, e tem como objetivo o aprimoramento do sistema de

Governança e
Sustentabilidade

telemedição. Foi concebido para aprimorar a qualidade dos serviços e a capacidade
de atendimento da Companhia no sistema elétrico e no sistema de telecomunicações.
No projeto foram instalados pontos de telemedição nas áreas urbana e rural da

Capital Intelectual

grande Curitiba com o objetivo de testar as tecnologias. Também foram realizadas

Capital Social
e de Relacionamento

instalações de telemedição compartilhada (medição conjunta de água, energia e gás)

Capital Natural

em consumidores do bairro Bigorrilho, microgeração de energia com a instalação
de um aerogerador e conjunto de painéis solares integrados à rede de energia do
polo KM3 da Copel Distribuição, eletropostos para carros e bicicletas elétricas e
reconfiguração de redes de distribuição em alimentadores de três subestações. No
projeto, a leitura é realizada a cada hora possibilitando a detecção de erros, a falta de
energia e a obtenção da leitura para faturamento sem deslocamentos.
Durante o ano de 2016, foram investidos R$ 3,5 milhões na implantação de novos
equipamentos nas redes de distribuição, em sistemas de reconfiguração na cidade de
Guaíra (PR), na ampliação do monitoramento de acessantes de geração distribuída, na

Capital de
Infraestrutura
Ativos de Geração
e Planejamento Energético
Ativos de Transmissão
e Distribuição
Comercialização
Telecomunicações
Participações
Capital Financeiro

instalação de mil pontos de telemedição de energia nos municípios de Bocaiúva do Sul

Balanço Social

e Campina Grande do Sul, no suporte à instalação e monitoramento do eletroposto de

Sumário de
Conteúdo da GRI

recarga para ônibus elétrico em Curitiba.
Mais Clic Rural - no ano de 2016, foram realizados investimentos no montante de

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

R$ 43 milhões em novas tecnologias em sistemas de automação e comunicação,

automaticamente, sem a necessidade de deslocamento de um leiturista. Até

subestações de 34/13 kV e obras de melhoria e de reforço na rede. A iniciativa está

31.12.2016 existiam 13.461 pontos telemedidos no Hemera, correspondendo a 87,9%

voltada aos quatro setores mais sensíveis à qualidade do fornecimento de energia:

dos consumidores do grupo A, grupo B com microgeração e livres (14.534). Esse

suinocultores, fumicultores, aviários e produtores de leite no Estado do Paraná.

tipo de medição à distância possibilita a coleta de dados em tempo real (on time),

Ao todo, devem ser beneficiados 70 mil produtores rurais paranaenses e,

otimizando o processo em vista da precisão na coleta, tratamento e disponibilidade

indiretamente, cerca de 2,4 milhões de consumidores rurais e urbanos. Entre

dos dados, inclusive para os clientes, via internet. O sistema tem ainda a capacidade

os principais avanços realizados no período está a entrada em operação,
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em

da

O acréscimo da geração distribuída, ainda que insuficiente para atender o

rede. A tecnologia permite o isolamento de eventuais defeitos e o

quatro

localidades,

do

crescimento da demanda, é fundamental para diminuir a taxa de crescimento

Sobre o Relatório

restabelecimento

automático

sistema
do

de

reconfiguração

fornecimento

nos

automática

trechos

da geração e adiar a necessidade de construção de grandes usinas e linhas de

Mensagem do Presidente

da rede. Até julho de 2018, a meta é levar a inovação a outros

demais

transmissão que juntamente com seus benefícios possuem grandes impactos

Contexto do Setor

133 circuitos rurais do estado.

ambientais associados.

Sobre a Copel

Além de uma série de obras de melhoria do sistema de distribuição na área rural,

Comercialização

Governança e
Sustentabilidade

A Copel Comercialização instituída em janeiro de 2016, se estabeleceu no

Capital Humano

mercado sob a insígnia Copel Energia, atuando com especialização no mercado livre

Capital Intelectual

o montante investido permitiu ainda a compra de 400 equipamentos de sistemas
de seccionamento automático de tronco, 130 de sistemas de reconfiguração
automática de carga e mil religadores monofásicos. Dotado de tecnologia ainda
inédita no país, o equipamento permite o religamento automático, substituindo
as chaves de acionamento manual instaladas nos postes. A previsão é de
que, até o fim de 2017, todos estejam instalados – evitando cerca de 12 mil
deslocamentos normalmente realizados a cada ano, para localizar os defeitos e

de compra e venda de energia, motivada pelo movimento acelerado de migração de
grandes consumidores do mercado regulado para o Ambiente de Comercialização

Capital Social
e de Relacionamento

Livre - ACL. Além de atuar no segmento de compra e venda de energia, oferta

Capital Natural

ainda serviços de gestão no mercado livre de energia para seus clientes. A empresa

Capital de
Infraestrutura

religar as chaves manualmente.

apresentou um rápido crescimento, fechando o ano com 30 megawatts-médios de

No piloto realizado em Salto do Lontra onde foi implantada uma Estação de

de 20 negociações em andamento.

Ativos de Transmissão
e Distribuição

redução na ordem de 70% na duração equivalente por consumidor do município

Telecomunicações

Comercialização

(DEC). Nos demais locais onde os investimentos foram realizados, houve

A Copel Telecomunicações presta serviços de telecomunicações e de comunicações em

energia vendida. Para 2017, esperamos dobrar o volume comercializado, com mais

Chaves e realizado investimentos em sistemas de automação de rede, houve

melhorias de 30% a 60% nos indicadores de qualidade.
Em 2016, o DEC Rural da Copel contribui com 5 horas no DEC total da Copel, com
redução de aproximadamente 18% no DEC rural total da Copel.
Geração Distribuída - é a denominação genérica do tipo de geração de energia
que se diferencia da centralizada, usualmente de maior porte e maior impacto
ambiental, por ocorrer junto ou próxima dos consumidores.
A Copel Distribuição atualiza normas técnicas e adota as melhores práticas
de engenharia e de segurança para conectar os acessantes de geração

geral, na modalidade Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, elaborando estudos
e projetos focados no atendimento das necessidades da Companhia e do mercado em
geral. A exploração de tais serviços se dá por prazo indeterminado, sem caráter de

Telecomunicações
Participações
Capital Financeiro
Balanço Social

exclusividade, em nível nacional.

Sumário de
Conteúdo da GRI

Em 2016, a rede óptica totalizou 31.117 km de cabos ópticos, com um crescimento de

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

10,7% em relação a 2015, sendo 10.140 km interurbanos e 20.977 km urbano. Essa rede
proporciona o atendimento com serviços corporativos em 399 municípios do Paraná,
dois em Santa Catarina com serviços de banda larga em 64 municípios do Paraná.

(57 produtores independentes ou autoprodutores, com 600 MW de geração

Participações

em 45 municípios). Para os micro e minigeradores, entre unidades operando e

A Copel tem participação societária e associação com empresas, consórcios e outras

unidades em tramite documental, são 405 unidades, em geral, de gerações de

instituições, que atuam em diversos setores além da área de energia. Maiores

fonte fotovoltaica (395 unidades). Somam 3,34 MW de potência instalada.

informações na NE 1.1, NE 2, NE 18 e NE 19.7 das Demonstrações Financeiras.
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11. Capital Financeiro
G4-EC1

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente

Receita Operacional Líquida

■

Em 2016, a Receita Operacional Líquida teve decréscimo de R$ 1.844,1 milhões,
representando 12,3% de redução em relação a 2015.

Acréscimo de R$ 1.588,1 milhões na Receita de Disponibilidade da Rede

Contexto do Setor

Elétrica, decorrente sobretudo ao reconhecimento dos efeitos da remuneração

Sobre a Copel

pela remensuração do fluxo de caixa em decorrência da Portaria MME nº 120,

Governança e
Sustentabilidade

relativo aos ativos RBSE; resultado do 4º Ciclo de Revisão Tarifária, ocorrido em
junho de 2016, que elevou a Parcela B em 22%; parcialmente compensado pela
5.231,5

Fornecimento de
Energia Elétrica

queda do consumo verificada no mercado fio de energia; e pelo reajuste tarifário

5.746,9

médio de -12,87% na tarifa de uso.

Capital Humano
Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural

2.676,1

Suprimento de
Energia Elétrica

3.707,4

na prestação de serviços de distribuição, transmissão de energia elétrica e gás,
as quais totalizaram R$ 1.279,6 milhões em 2016 e R$ 1.196,3 milhões em 2015. Os

2.388,5

1.279,6
1.196,3

2016

basicamente pela saída de consumidores cativos para o mercado livre e pela

■

Redução de R$ 1.031,4 milhões em Suprimento de Energia Elétrica, devido

EBITDA ou LAJIDA
Resultado Financeiro
Valor Adicionado

261,6

Telecomunicações

Endividamento

209,9

Lucro Líquido
Inadimplência
de Consumidores

471,9

Distribuição de
Gás Canalizado

Resultado de
Ativos e Passivos
Financeiros Setoriais

principalmente ao menor valor de PLD no período; e menor receita na CCEE, em
função do não acionamento da UEG Araucária.
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Receita Operacional
Líquida

como custo de construção, quando incorridos.

Programa de
Investimentos

526,4

conjuntura econômica do país; e da redução média de 12,87% na tarifa aplicada a
partir de junho de 2016.

Capital Financeiro

Custos e
Despesas Operacionais

Decréscimo de R$ 515,4 milhões na Receita de Fornecimento de Energia
Elétrica, em virtude principalmente da retração de 7,1% do mercado cativo,

Capital de
Infraestrutura

respectivos gastos são reconhecidos na demonstração do resultado do período,

2015

Tal variação decorre principalmente de:
■

Acréscimo de R$ 83,3 milhões na Receita de Construção. A Companhia
contabiliza receitas relativas a construção ou melhoria da infraestrutura utilizada

3.976,9

Disponibilidade
da Rede Elétrica

Receita de
Construção

■

Outras Receitas
Operacionais

Relacionamento
com acionistas
e investidores

- 1.079,7
858,2

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI

284,1

2015

312,2

2016

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global
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Capital Financeiro

■

■

Acréscimo de R$ 51,7 milhões na Receita de Telecomunicações, decorrente

■

devido principalmente ao menor PLD no período e o impacto do Generation

varejo com o produto COPEL Fibra.

Scaling Factor - GSF (risco hidrológico).

Decréscimo de R$ 54,5 milhões na Receita de Distribuição do Gás Canalizado,

■

financeiros setoriais em 2016, enquanto que em 2015 o resultado foi positivo

Capital Humano

principalmente dos menores custos com Encargos dos serviços do sistema - ESS,

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

Gerenciáveis

a menor variação no valor justo do ativo indenizável da concessão em
aproximadamente R$ 85 milhões, compensado pelo aumento na renda de

Capital Financeiro

prestação de serviços, na receita com arrendamentos e aluguéis de equipamentos

1.304,4

e estruturas e multas aplicadas a clientes que migraram do mercado cativo

2015

1.280,7
1.168,9

para o livre.

Receita Operacional
Líquida

2016

1.251,0

Custos e Despesas Operacionais

Custos e
Despesas Operacionais
EBITDA ou LAJIDA

768,7

708,3

676,5

Endividamento

6.032,9

210,8

Lucro Líquido
Inadimplência
de Consumidores

2015

4.685,6

2016
Pessoal e
administradores

919,8

■

325,4
33,4

199,3

Custo de
construção

Perdas estimadas,
provisões e reversões

Depreciação e
amortização

Acréscimo de R$ 135,6 milhões em Pessoal e Administradores, refletindo
sobretudo o reajuste salarial de 9,9% em outubro de 2015 e 9,15% em outubro de
2016, conforme acordo coletivo e à variação de R$ 38,8 milhões de Provisão para

Energia elétrica
comparada para revenda

70

Gás natural e insumos
para operação de gás

Resultado Financeiro
Valor Adicionado

Não gerenciáveis

866,2

Sobre a Copel

Decréscimo de R$ 53,5 milhões em Encargos do Uso da Rede Elétrica em virtude

Redução de R$ 28 milhões em Outras Receitas Operacionais refletindo

1.176,1

Mensagem do Presidente

Governança e
Sustentabilidade

compensado pelo aumento do Encargo de energia de reserva - EER.

de R$ 858,2 milhões.
■

Redução de R$ 850,7 milhões em Gás natural e insumos para operação de gás
refletindo o não acionamento da UEG Araucária em 2016.

relação ao ano anterior.
Resultado negativo de R$ 1.079,7 no Resultado de ativos e passivos

Sobre o Relatório

Contexto do Setor
■

devido ao não acionamento da UEG Araucária e da retração do mercado em

■

Decréscimo de R$ 1.347,3 milhões em Energia Elétrica Comprada para Revenda,

principalmente do aumento do número de clientes, sobretudo no mercado

Encargos de uso
da rede elétrica

Matéria-prima e insumos para
produção de energia elétrica

indenização por demissões voluntárias e aposentadorias.

Programa de
Investimentos
Relacionamento
com acionistas
e investidores
Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global
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Capital Financeiro

2.802,9
■

■

Aumento no Custo de construção, passando de R$ 1.251 milhões em 2015 para
R$ 1.280,7 milhões em 2016.

2015

Gerenciáveis

2016

519,5

414,9

426,1

259,8 254,3

81,5

Serviços de terceiros

■

■

■

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente

Acréscimo R$ 557,9 milhões em Perdas estimadas, Provisões e Reversões
devido principalmente a: redução da provisão para perdas estimadas para
crédito de liquidação duvidosa, no valor de R$ 46,9 milhões; reversão
de litígios no valor de R$ 69,9 milhões — considerada a reversão de
R$ 193,4 milhões do processo da Cofins; e acréscimo em perdas estimadas para
redução ao valor recuperável de ativo no valor de R$ 647,6 milhões.
550,5

Planos previdenciário
e assistencial

76,7

Material

Outros custos e
despesas operacionais

Acréscimo de R$ 31 milhões em Serviços de terceiros, decorrente principalmente
do reajuste de contratos pela inflação.
Aumento de R$ 5,4 milhões em Planos previdenciário e assistencial decorrente
dos efeitos da avaliação atuarial, calculada por atuário contratado.

2.357,0
Ebitda (R$ milhões)

2014

2015

Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade

2016

Resultado Financeiro

Capital Intelectual

O resultado financeiro apresentou decréscimo de R$ 237,1 milhões devido ao acréscimo

Capital Social
e de Relacionamento

de 16,5% em receitas financeiras decorrente sobretudo dos acréscimos moratórios
sobre faturas de energia e maior renda de aplicações financeiras e ao aumento de 33,1%

Capital Natural

em despesas financeiras devido principalmente ao maior valor de variação monetária,

Capital de
Infraestrutura

cambial e encargos da dívida.

Capital Financeiro

Valor Adicionado

Receita Operacional
Líquida

No exercício de 2016, a Copel apurou R$ 12.746,6 milhões de Valor Adicionado.

Custos e
Despesas Operacionais

Total 11,8% inferior ao ano anterior. A variação deve-se sobretudo ao decréscimo

EBITDA ou LAJIDA

de encargos setoriais em 2016. A demonstração, na íntegra, encontra-se nas

Resultado Financeiro

Demonstrações Financeiras.

Valor Adicionado

2016

Endividamento

2015
Acionistas

Lucro Líquido

2,7%

2,1%

Acionistas

5,3%

6%

Retido

Retido

11,6%

7,9%

Terceiros

Terceiros

9,3%

11,7%

Pessoal

Pessoal

EBITDA ou LAJIDA

71

Contexto do Setor

Capital Humano

Redução de R$ 11,3 milhões em Outros custos e despesas operacionais devido
principalmente à mudança de método de avaliação do investimento da Copel na
Sanepar, que passou a ser avaliação pelo valor justo enquanto que em 2015 era
pela equivalência patrimonial.

O Ebitda da Companhia em 2016 foi de R$ 2.752,4 milhões, apresentando decréscimo
de R$ 50,5 milhões em relação a 2015, o que representa 1,8% de redução.

2.752,4

Inadimplência
de Consumidores
Programa de
Investimentos
Relacionamento
com acionistas
e investidores
Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI

69,3%

74,1%

Governo

Governo

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global
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Capital Financeiro

Endividamento
A Companhia financia a liquidez e necessidades de capital principalmente
com recursos propiciados pelas operações e mediante financiamento externo,
visando à ampliação e modernização dos negócios ligados à geração,
transmissão, comercialização e distribuição de energia, bem como de
telecomunicações.
É importante ressaltar que a Companhia busca investir em participações, para tanto
utiliza de linhas de financiamentos disponíveis no mercado, e que façam sentido
na estrutura de capital da Copel, no que tange à alavancagem financeira frente
ao retorno dos projetos. Salienta-se que as perspectivas de financiamentos, bem
como as disponibilidades de caixa, serão suficientes para atendimento ao plano de
investimentos do exercício.

Em dezembro de 2016, a inadimplência de consumidores da Copel Distribuição
foi de R$ 267,3 milhões, que equivale a 1,61% do seu faturamento, enquanto

Sobre o Relatório

que em 2015 atingiu R$ 272,8 milhões, 1,81% do faturamento.

Mensagem do Presidente
Contexto do Setor

Embora o montante das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa
(PECLD) no exercício de 2016 seja expressivo, as ações de combate à inadimplência
proporcionaram ganhos significativos nos indicadores de inadimplência de curto

Capital Humano

obtendo para ambos a redução da inadimplência ante 2015.

Capital Intelectual

Pelo critério Abradee, a inadimplência reduziu 14,5% e pelo Corporativo, 4,7%.
A redução dos indicadores de inadimplência é decorrente do plano de ação
resultaram na redução dos indicadores de inadimplência.

Capital Financeiro
Receita Operacional
Líquida

Índice (%)

Em 2016, o lucro líquido atribuído aos acionistas da empresa controladora foi

A Copel passou a calcular, desde 2003, o índice de inadimplência do produto

Capital Natural
Capital de
Infraestrutura

Lucro Líquido

Inadimplência de Consumidores

Capital Social
e de Relacionamento

desenvolvido pela Companhia para o combate à PECLD, com medidas que

R$ 1.012,2 milhões de principal e R$ 906,1 milhões de encargos.

R$ 1.192,7 milhões.

Governança e
Sustentabilidade

prazo, apresentados pelos índices de inadimplência Abradee5 e Corporativa6,

Os pagamentos ocorridos no ano totalizaram R$ 1.918,4 milhões, sendo

de R$ 958,7 milhões, sendo 19,6% inferior que o obtido no exercício anterior, de

Sobre a Copel

2016

2015

Variação

Inadimplência Abradee

2,18

2,55

-14,51

Inadimplência Companhia

1,61

1,81

-11,05

Custos e
Despesas Operacionais
EBITDA ou LAJIDA
Resultado Financeiro
Valor Adicionado
Endividamento
Lucro Líquido

Programa de Investimentos

Inadimplência
de Consumidores

O programa de investimentos para 2016 foi aprovado em 09.12.2015 pela 151ª

Programa de
Investimentos

Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Copel Holding. A seguir, os
investimentos realizados e os previstos para 2016:

Relacionamento
com acionistas
e investidores

“fornecimento de energia elétrica”, cuja metodologia de cálculo considera

Balanço Social

inadimplente o consumidor com débito vencido há mais de 15 dias até 360 dias, em

Sumário de
Conteúdo da GRI

conformidade com o prazo de aviso de vencimento (Resolução Aneel nº 414/2010),

5

Índice de inadimplência Critério Abradee: i = ∑ Pendência (1 a 90 dias) / Faturamento 12 meses.

e é excluído o reconhecimento de perdas dos débitos vencidos.

6

Índice de inadimplência Critério Corporativa: i = ∑ Pendência de energia (16 a 360 dias) / Faturamento 12 meses.

72

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Capital Financeiro

Empresas (em R$ milhões)
Geração e Transmissão
Distribuição

Realizado
2016
1.879,2
777,1

Realizado
2015

Variação %
2016-2014

1.373,3
656,4

36,8
18,4

Previsto
2017
570,3
629,6

Telecomunicações

193,8

105,4

83,9

164,3

Empreendimentos Eólicos (1)

722,2

229,3

245,2

638,6

Outros

(2)

3,1

20,4

-

32,1

3.575,4

2.364,7

51,2

2.034,9

Mercados em que as ações da Copel são negociadas
Sobre o Relatório

A Copel abriu seu capital ao mercado de ações em abril de 1994 na Bolsa de

Mensagem do Presidente

Valores de São Paulo - BM&FBovespa e tornou-se em julho de 1997 a primeira

Contexto do Setor

empresa do setor elétrico brasileiro listada na Bolsa de Valores de Nova

Sobre a Copel

Iorque - Nyse. Sua marca também está presente, desde junho de 2002, na
Comunidade Econômica Europeia, com seu ingresso na Latibex — o braço
latino-americano da Bolsa de Valores de Madri. Em 07.05.2008, as ações
passaram a ser negociadas no Nível 1 de Governança Corporativa da Bolsa

Governança e
Sustentabilidade
Capital Humano
Capital Intelectual

de Valores de São Paulo. Desde 2005, as ações da Copel passaram a integrar

Capital Social
e de Relacionamento

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&Fbovespa.

Capital Natural

Em 2016, passou a integrar pelo segundo ano consecutivo o índice de

Capital de
Infraestrutura

sustentabilidade da Morgan Stanley Capital International - MSCI, líder mundial

Capital Financeiro

Relacionamento com acionistas e investidores

na composição de índices financeiros e também foi selecionada para compor a

Receita Operacional
Líquida

Ao final de 2016, 25.742 acionistas participavam do capital social da Copel,

de Valores de Londres. O selo MSCI ESG, FTSE4Good e ISE são concedidos a

Total
(1)
(2)

Inclui Brisa Potiguar, Cutia Empreendimentos Eólicos e São Bento Energia.
Inclui Holding, Copel Renováveis, Copel Comercialização, entre outros.

correspondente a R$ 7.910 milhões, representados por 273.655 mil ações, sem
valor nominal.

Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio
A partir da Lei nº 9.249/1995, a Copel adota, como política, a distribuição de

carteira do FTSE4Good Emerging Index , índice vinculado ao FTSE 100, da Bolsa
empresas que exibem excelente desempenho nas áreas social, ambiental e de
governança corporativa e são referências para investidores.

Custos e
Despesas Operacionais
EBITDA ou LAJIDA
Resultado Financeiro
Valor Adicionado
Endividamento
Lucro Líquido

juros sobre o capital próprio em substituição aos dividendos, de forma total

Inadimplência
de Consumidores

ou parcial. Estatutariamente, o montante de dividendos distribuídos é de, no

Programa de
Investimentos

mínimo, 25% do lucro líquido ajustado, de acordo com o artigo 202 e seus
parágrafos da Lei nº 6.404/1976.

Relacionamento
com acionistas
e investidores

Tag Along

Balanço Social

A Copel garante direitos de tag along para suas ações ordinárias minoritárias,

Sumário de
Conteúdo da GRI

assegurando a seus detentores o preço mínimo de 80% do valor pago pelas
ações integrantes do bloco de controle.
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12 . BALANÇO SOCIAL
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Balanço Social

BALANÇO SOCIAL ANUAL
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016
(valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Sobre o Relatório

G4-9

Mensagem do Presidente

1 - BASE DE CÁLCULO
NE 32

Receita Líquida - RL

2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
NE 33.2

Remuneração dos administradores
Remuneração dos empregados
Alimentação (auxílio alimentação e outros)
Encargos sociais compulsórios
Plano previdenciário
Saúde (plano assistencial)

NE 33.2

(1)

2015

13.101.753

14.945.844

% Sobre Rl

% Sobre Rl

Contexto do Setor
Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade
Capital Humano

20.885

0,2

19.194

0,1

920.726

7,0

842.948

5,6

131.629

1,0

119.410

0,8

307.057

2,3

271.225

1,8

76.583

0,6

68.091

0,5

205.458

1,6

205.291

1,4

Capital de
Infraestrutura

Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural

Capacitação e desenvolvimento profissional

10.705

0,1

10.600

0,1

Capital Financeiro

Participação nos lucros e/ou resultados

64.814

0,5

78.462

0,5

Balanço Social

Indenização trabalhistas e despesas rescisórias

47.005

0,4

6.905

-

Outros benefícios

16.336

0,1

16.119

0,1

1.801.198

13,7

1.638.245

11,0

TOTAL

3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
Cultura

% Sobre Rl
11.672

0,1

0,1

Saúde e saneamento

637

-

3.121

-

712

-

1.801

-

62.318

0,5

99.710

0,7

38.005

0,3

37.840

0,3

11.459

0,1

38.666

0,3

Programa morar bem

5.142

-

12.769

0,1

Programa tarifa noturna

2.447

-

3.833

-

Pesquisa e desenvolvimento
Programa de eficiência energética

Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)

Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

% Sobre Rl
7.568

Esporte
Outros

75

2016

5.265

-

6.602

75.339

0,6

112.200

0,8

8.591.151

65,6

10.495.595

70,2

Relatório de Sustentabilidade Copel 2016

Balanço Social

Total

8.666.490

66,1

4 - INDICADORES AMBIENTAIS

Investimentos em programas e/ou projetos externos
Total
Quantidade de sanções ambientais
Valor das sanções ambientais (R$ mil)
Metas ambientais

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:

71,0

% Sobre Rl

Investimentos relacionados com as operações da empresa

(2)

10.607.795

% Sobre Rl

299.893

2,3

492.277

3,3

703

-

856

-

300.597

2,3

493.133

3,3

1

1

19

132

Mensagem do Presidente
Contexto do Setor
Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade

2016

METAS 2017

( ) Não possui metas

( ) Não possui metas

( ) cumpre de 0 a 50%

( ) cumpre de 0 a 50%

( ) cumpre de 51% a 75%

( ) cumpre de 51% a 75%

Capital Social
e de Relacionamento

(x) cumpre de 76% a 100%

(x) cumpre de 76% a 100%

Capital Natural

Capital Humano
Capital Intelectual

NE - Nota Explicativa

Capital de
Infraestrutura

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

2016

2015

8.716

8.813

97

234

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Total superior e extensão universitária

3.098

1.320

4.418

2.993

1.289

4.282

Total 2º grau

3.500

629

4.129

3.673

670

4.343

Total 1º grau

61

8

169

181

7

188

Escolaridade dos empregados(as)

Sobre o Relatório

Capital Financeiro
Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

Faixa etária dos empregados(as)
De 18 até 30 anos (exclusive)

878

1.100

De 30 até 45 anos (exclusive)

4.290

4.257

De 45 até 60 anos (exclusive)

3.432

3.371

60 anos ou mais
Mulheres que trabalham na empresa

116

85

1.957

1.966

% Mulheres em cargos gerenciais
em relação ao nº total de mulheres

5,7

5,4

em relação ao nº total de gerentes

20,1

19,9

Negros(as) que trabalham na empresa

970

981

% Negros(as) em cargos gerenciais

76
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Balanço Social

em relação ao nº total de negros(as)

3,6

3,3

em relação ao nº total de gerentes

6,3

6,0

Pessoas com deficiências

223

207

Dependentes

14.711

15.580

(3)

Terceirizados

5.670

6.457

(4)

Aprendiz(es)

227

252

(4)

Estagiários(as)

292

333

4.476

4.795

1.128

1.011

Nº de processos trabalhistas em andamento no final do exercício
Nº de processos trabalhistas encerrados no exercício

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente
Contexto do Setor
Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade
Capital Humano
Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento

6 - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL

2016

2015

19

19

132

125

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
(5)

Número total de acidentes de trabalho (inclui acidentes com contratados)

Na empresa

43.453

43.360

De segundo nível

3.738

998

Na justiça

3.644

2.649

Na empresa

99,0%

99,3%

De segundo nível

92,4%

94,5%

Na justiça

15,0%

17,1%

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas

(6)

77

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Número total de reclamações e críticas de consumidores

(6)

Capital Natural

2016

METAS 2017

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por

direção e gerências

direção e gerências

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

todos + CIPA

todos + CIPA

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

incentiva e segue a OIT

incentivará e seguirá a OIT

A previdência privada contempla

todos

todos

A participação dos lucros ou resultados contempla

todos

todos

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa

são exigidos

serão exigidos

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global
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Balanço Social

Quanto à participação dos empregados em programas de trabalho voluntário, a empresa

organiza e incentiva

organizará e incentivará

7 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA

2016

2015

Valor adicionado total a distribuir

12.746.577

14.456.447

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente
Contexto do Setor
Sobre a Copel

Distribuição do valor adicionado (DVA)
Terceiros

11,6%

7,9%

Governança e
Sustentabilidade

Pessoal

11,7%

9,3%

Capital Humano

Governo

69,3%

74,1%

Capital Intelectual

Acionistas

2,1%

4,9%

Retido

5,3%

11,8%

Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural
Capital de
Infraestrutura

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 esse 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.

Capital Financeiro
Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI

• As notas explicativas - NEs são parte integrante das Demonstrações Financeiras e também contêm outras informações de natureza socioambiental não contempladas neste Balanço Social.

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

• 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 Comercialização 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) 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.
(4) Não compõem o quadro de empregados.
(5) Calculado através da metodologia empregada no Relato de Sustentabilidade GRI G4 - indicador LA6.
(6) Inclui as reclamações no Procon, Ouvidoria, Consumidor.gov, Aneel e Anatel julgadas procedentes.
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Esta é a
Priscilla Lima
da Silva

Este é o
Everton Farias Dias

13. SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI
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13. Sumário de Conteúdo da GRI
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.
Legenda: Indicadores com verificação externa
Indicador

Mensagem do Presidente
Contexto do Setor

Pacto
Global

Detalhes ou página de referência

Estratégia e Análise
G4-1 Mensagem do presidente

7, 9

Todos

G4-2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

7, 9, 15, 16, 21

Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade
Capital Humano
Capital Intelectual

Perfil Organizacional
G4-3 Nome da organização

12

Capital Social
e de Relacionamento

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços

12

Capital Natural

G4-5 Localização da sede da organização

12

G4-6 Países onde a organização opera

12

Capital de
Infraestrutura

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

12

G4-8 Mercados em que a organização atua

12

G4-9 Porte da organização

12, 30, 75

G4-10 Perfil dos empregados
Por categoria

Capital Financeiro
Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI

30

Homens

Mulheres

Total

Conselheiro

41

2

43

Diretor

24

–

24

6.204

1.792

7.996

*Gerente

427

108

535

Estagiário

114

163

277

*Empregado

6

Por carreira
Empregado
Gerente
Prof. Técnico
Nível Médio

Empregado
Gerente

Mulheres

Total

122

-

122

1

-

1

Empregado

1.876

133

2.009

33

1

34

3.396

1.320

4.716

90

38

128

Prof. Nível Médio
Gerente

Homens
Total de Empregados

Homens

Operacional

*Empregados diretos

6.631

Mulheres
1.900

Total
8.531

Empregado

810

339

1.149

Prof. Nível Superior
Gerente

303

69

372

Por região

Homens

Mulheres

Total

6.554

1.894

8.448

Sudeste

14

–

14

Centro-Oeste

55

5

60

Nordeste

8

1

9

Norte

–

–

–

Sul

Carga horária/dia

Homens

Mulheres

Jornada de 4

36

31

67

Jornada de 6

186

331

517

Jornada de 8

6.409

1.538

7.947

G4-11 Percentual de empregados cobertos por negociação coletiva

31
A Companhia se relaciona com 19 sindicatos representativos das diversas classes de trabalhadores e, ao longo do ano, promove reuniões
para discussão de assuntos de interesse mútuo. Por ocasião da data base (outubro) esse relacionamento se intensifica quando os sindicatos e
Copel discutem as reivindicações para chegar ao Acordo Coletivo de Trabalho - ACT. O cumprimento das cláusulas dos ACTs mitiga possíveis
problemas com sindicatos e empregados. Além disso, as dispensas por justa causa são precedidas de processo administrativo sumário,
regulado por norma administrativa interna, que garante ao empregado o direito de defesa.

G4-12 Descrição da cadeia de fornecedores da organização

44

80

Sobre o Relatório
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Total

1,2,3

Todos
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G4-13 Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, participação acionária e
cadeia de fornecedores

64

G4-14 Descrição sobre como a organização aplica o princípio da precaução

21

G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente

4, 26, 52, 95

Todos

G4-16 Participação em associações e organizações

26, 95

Todos

Sobre o Relatório

Aspectos Materiais Identificados e Limites

Contexto do Setor
Sobre a Copel

G4-17 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

4, 14

Governança e
Sustentabilidade

G4-18 Processo de definição do conteúdo do Relatório

5

Capital Humano

G4-19 Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo

6

G4-20 Limite, dentro da organização, de cada aspecto material

Todos os temas relevantes e estratégicos são materiais dentro da Copel e para todos os seus negócios.

Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento

G4-21 Limite, fora da organização, de cada aspecto material

Capitais que usamos
em nossos negócios

Capital Humano

Capital Intelectual

Capital Social e
de Relacionamento

Capital Natural

Temas que são estratégicos e relevantes para
o sucesso do negócio a médio e longo prazo

Relevância para as partes interessadas

Capital Natural

Governança, Ética e Conformidade

Todas as partes interessadas da Copel

Capital de
Infraestrutura

Gestão de Capital Humano

Empregados e terceiros

Capital Financeiro

Saúde e Segurança Ocupacional

Empregados, terceiros e órgãos reguladores

Cultura de inovação

Todas as partes interessadas da Copel

Gestão de Riscos e Crises

Todas as partes interessadas da Copel

Indicadores relevantes

Relacionamento com Clientes e Consumidores

Clientes e consumidores

Gestão de Fornecedores

Todas as partes interessadas da Copel

Relacionamento com Comunidades

Todas as partes interessadas da Copel

Mudanças Climáticas

Todas as partes interessadas da Copel

Excelência Operacional e Ecoeﬁciência

Todas as partes interessadas da Copel

Ecossistemas

Capital
de Infraestrutura

Capital Financeiro

81

Mensagem do Presidente

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da Auditoria
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Todas as partes interessadas da Copel

Planejamento Energético e Novos Ativos

Todas as partes interessadas da Copel

Desempenho Econômico-ﬁnanceiro

Todas as partes interessadas da Copel, mais
especiﬁcamente governos e parceiros

Gestão de Assuntos Regulatórios

Órgãos reguladores, clientes e consumidores

Acesso ao Capital

Clientes e consumidores

G4-22 Reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores

4
Reformulações nas informações são apontadas ao longo do Relatório, junto do contexto da mudança

G4-23 Alterações significativas de escopo e limites de aspectos materiais em relação a
relatórios anteriores

4, 6
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Engajamento de Stakeholders
4, 5

G4-25 Base usada para a identificação e seleção de stakeholders para engajamento

4, 6

G4-26 Abordagem para envolver os stakeholders

4, 6

G4-27 Principais tópicos e preocupações levantadas durante o engajamento, por grupo
de stakeholders

5
As preocupações levantadas durante os engajamentos dos ciclos anteriores são listadas na página 3 do Relatório 2015, disponível online.

G4-28 Período coberto pelo relatório

4

G4-29 Data do relatório anterior mais recente

4

Capital Intelectual

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios

4

Capital Social
e de Relacionamento

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo

6

G4-32 Opção da aplicação das diretrizes e localização da tabela GRI

4, 80 a 91

G4-33 Política e prática atual relativa à busca de verificação externa

4, 92

Todos

Mensagem do Presidente
Contexto do Setor
Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade
Capital Humano

Capital Natural

10

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Governança

82

Sobre o Relatório

G4-24 Grupos de stakeholders engajados pela organização

Balanço Social

G4-34 Estrutura de governança da organização e sua composição

19

G4-35 Processo de delegação do mais alto órgão de governança para tópicos
econômicos, ambientais e sociais

18, 25

G4-36 Processo de designação de cargos e funções de nível executivo responsável pelos
tópicos econômicos, ambientais e sociais e se reportam diretamente ao mais alto órgão
de governança

18, 25

Todos

G4-37 Processos de consulta entre stakeholders e o mais alto órgão de governança em
relação aos tópicos econômicos, ambientais e sociais

5
O Conselho de Administração consulta as partes interessadas tanto diretamente quanto indiretamente, através de diversos
representantes, com foco nas questões econômicas, ambientais e sociais, bem como delega consultas às diretorias da Companhia e
recebe feedback de forma consolidada. A Diretoria de Desenvolvimento de Negócios da Copel é responsável pela análise das
oportunidades de negócios, bem como avaliação de riscos socioambientais na fase antes de implantação de projetos. Os resultados
das avaliações são apresentados para aprovação em reuniões de Diretoria e de Conselho e Administração.

Todos

G4-38 Composição do mais alto órgão de governança e dos seus comitês

19, 20

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança

20

G4-40 Critérios de seleção e processos de nomeação para o mais alto órgão de governança
e seus comitês

20, 21
Maiores informações disponíveis online.

G4-41 Processos de prevenção e administração de conflitos de interesse

Os eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia assinam declaração de independência, que contém uma cláusula
sobre questões de conflito de interesse.

G4-42 Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos na definição de políticas
e metas de gerenciamento de impactos

18, 19
O Conselho de Administração dirige, aprova e revisa o plano anual dos processos de negócio e da gestão da Companhia.
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Todos
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22
Em 2016, os Conselheiros da Copel participaram do Programa de Capacitação para Conselheiros, ministrado pela Fundação Dom
Cabral, onde foram discutidas as atuais tendências de Governança Corporativa, importância de engajamento dos stakeholders ,
entendimento dos principais demonstrativos contábeis e a sua análise econômico-financeira, riscos jurídicos, correlação entre
transparência e prestação de contas, com a reputação da Companhia e com análise de diversos estudos de caso. Também foi
discutido o conceito moderno de responsabilidade corporativa que integra questões de perenidade das organizações e criação de
oportunidades de emprego, qualificação da força de trabalho, estímulo ao desenvolvimento científico, garantia de direitos humanos,
liberdade de associação e comércio justo, dentre outras formas de criação de riquezas para a sociedade.

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

22

Todos

G4-45 Responsabilidades pela implementação das políticas econômicas, ambientais e sociais

18, 21, 25

G4-46 Papel da governança na análise da eficácia dos processos de gestão de risco da
organização para tópicos econômicos, ambientais e sociais

21

G4-47 Frequência com que o mais alto órgão de governança analisa impactos, riscos e
oportunidades

20

G4-48 Aprovação formal do relatório de sustentabilidade da organização

O Conselho de Administração (CAD) aprovou no dia 28.03.2017 a apresentação dos temas relevantes e estratégicos, comunicados no
Relatório e definidos em função de riscos de negócios e impactos para a sociedade, os materiais de comunicação estratégica do Relatório
para diversos públicos, os compromissos relacionados à sustentabilidade assumidos publicamente, bem como os valores de desempenho
em sustentabilidade comunicados e resultados esperados.

G4-49 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao mais alto órgão
de governança

21

G4-50 Natureza e número total de preocupações críticas comunicadas ao mais alto órgão
de governança e soluções adotadas

21

G4-51 Políticas de remuneração aplicadas ao mais alto órgão de governança

21

G4-52 Processo adotado para a determinação da remuneração

22

G4-53 Participação dos stakeholders em relação à remuneração

O processo de remuneração da Companhia não contempla a participação dos stakeholders.

G4-54 Relação proporcional entre o maior salário e a média geral da organização

A proporção entre a remuneração total do indivíduo mais bem pago e a remuneração média anual total de todos os empregados é 7,33. Os
dados de remuneração incluem a remuneração base não variável e não incluem benefícios e remuneração variável (ex. participação nos lucros
e bônus).

G4-55 Relação proporcional entre o aumento do maior salário e o aumento médio da
organização

31
O aumento da remuneração total anual do indivíduo mais bem pago equivale a 0,86 do aumento percentual médio da remuneração anual
total dos demais colaboradores. Percentual de aumento da remuneração média anual total de todos os empregados da organização é de
10,62%. Percentual de aumento da remuneração do indivíduo mais bem pago da organização é de 9,15%. Os dados de remuneração incluem
a remuneração base não variável e não incluem benefícios e remuneração variável (ex. participação nos lucros e bônus).

G4-43 Medidas tomadas para aprimorar e desenvolver o conhecimento do mais alto órgão
de governança sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente
Contexto do Setor
Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade
Capital Humano
Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural
Capital de
Infraestrutura

10

Capital Financeiro
Balanço Social
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Ética e Integridade

83

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização

13, 23, 24

Todos

G4-57 Mecanismos internos e externos adotados de orientação sobre comportamentos
éticos e de conformidade com a legislação

24

10

G4-58 Mecanismos internos e externos adotados pela organização para comunicar
preocupações em torno de comportamentos não éticos ou incompatíveis com a legislação

24

10
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Indicador

Pacto
Global

Detalhes ou página de referência

Sobre o Relatório

Aspecto Econômico

Mensagem do Presidente

Desempenho Econômico

Contexto do Setor

G4-EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído

32, 49, 69 a 73

1, 2, 7, 8, 9

Sobre a Copel

G4-EC2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da
organização em decorrência de mudanças climáticas

52

1, 2, 7, 8, 9

Governança e
Sustentabilidade
Capital Humano

Presença no Mercado

Capital Intelectual

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: 1,97
Variação entre o salário mais baixo e o salário mínimo - Homens: 1,97
Variação entre o salário mais baixo e o salário mínimo - Mulheres: 2,13
Salário mínimo nacional em 31/12/2016: R$ 880,00

G4-EC7 Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços
oferecidos para benefício público

47
Além dos investimentos relatados no corpo do Relatório, a Copel Geração e Transmissão investiu mais de R$ 2,13 milhões em projetos
sociais. Esse dado não estava disponível durante o período de asseguração do relatório, motivo pelo qual não foi possível assegurar.

1, 2, 7, 8, 9

G4-EC8 Impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos impactos

43, 45

1, 2, 7, 8, 9

44

1, 2, 7, 8, 9

1, 2, 6

Capital Natural

Práticas de Compras
G4-EC9 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro
Balanço Social

Aspecto Ambiental

Sumário de
Conteúdo da GRI
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Energia
G4-EN3 Consumo de energia dentro da organização

Capital Social
e de Relacionamento

56

7, 8

G4-EN8 Total de água retirada por fonte

55

7, 8

G4-EN9 Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água

55

8

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 Distribuição 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.
A Copel Geração e Transmissão possui 27,277 km de linhas de distribuição de alta tensão que atingem unidades de conservação de Proteção
Integral no Estado do Paraná, conforme Sistema Nacional de Unidades de Conservação SNUC.
A Copel Renováveis não possui áreas próprias, arrendadas ou administradas que atinjam Unidades de Conservação de Proteção Integral,
conforme Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC.

8

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

58

8

G4-EN13 Habitats protegidos ou restaurados

59, 60

8
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Água

Biodiversidade

84
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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

8

Copel Geração e Transmissão: as informações mais recentes apresentadas se referem principalmente aos dados
da fauna e da flora afetadas pelo empreendimento mais importante de Geração e que se encontra em fase final de
implantação no momento, que é a Usina de Colíder.
Espécies ameaçadas de extinção
Criticamente
ameaçadas

Ameaçadas

Vulneráveis

Quase ameaçadas

Pouco
preocupantes

3

12

28

1

21

Copel Distribuição: a principal espécie encontrada nos inventários florestais para supressão é a Araucaria
angustifolia (pinheiro-do-Paraná), considerada como criticamente ameaçada na lista vermelha da IUCN.

Dentre as espécies listadas pela IUCN foram encontradas: Cedrella fissilis (cedro) – em perigo e Ocotea puberula
(canela-guaicá) – pouco preocupante. Também Dicksonia sellowiana (xaxim) é considerada em perigo em lista
nacionais e estadual. Visando reduzir a supressão de vegetação na implantação de linhas de distribuição, é executado
o Programa Interno de Minimização dos Impactos sobre a cobertura florestal.
Copel Renováveis: das espécies de plantas vasculares levantadas nos presente estudos realizados nos empreendimentos
da Copel Renováveis, cinco figuram em alguma das listas de ameaça de extinção consultadas. A espécie Griffinia
gardneriana (Herb.) Ravenna consta na Portaria MMA Nº 443/2014 como “em perigo” (EN). Tacinga inamoena (K.Schum.)
N.P. Taylor & Stuppy, Cereus jamacaru D.C. e Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & Rowley, por pertencerem a família
Cactaceae, constam no Apêndice II da lista da CITES, sendo que esta última também é considerada como “LC” pela
IUCN para o Estado do Rio Grande do Norte. Também foi identificada a espécie Catasetum sp. que consta no Apêndice
II (espécies não necessariamente ameaçadas de extinção mas cuja comercialização deve ser controlada para evitar
exploração incompatível com sua sobrevivência) da lista da CITES.

Emissões
G4-EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (escopo 1)

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente
Contexto do Setor
Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade
Capital Humano
Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento

53

7,8

G4-EN16 Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição
53
de energia (escopo 2)

7, 8

G4-EN17 Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) (escopo 3)

53

7, 8

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: 0,041.

G4-EN19 Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

53

G4-EN20 Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO)

A Copel não mantém atividades de produção, importação ou exportação de SDO.

709
2764

Emissões de Compostos Orgânicos Voláteis (COV)
Emissões de Poluentes atmosféricos perigosos (HAP)
Emissões de Material Particulado (MP)

Capital Financeiro

Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da Auditoria
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

2016 (t)

SOx
Emissões de Poluentes Orgânicos Persistentes (POP)

G4-EN21 Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas

7,8

NOx

Capital de
Infraestrutura

Balanço Social
7, 8 ,9

Emissões Emissões atmosféricas

Capital Natural

0

7,8

0,20
0
709

Efluentes e Resíduos
G4-EN22 Descarte total de água, discriminado por qualidade e destinação

Em 2016, as instalações administrativas da Copel, no Estado do Paraná, descartaram 119.788,92 m 3 de efluentes sanitários* nas redes
públicas coletoras ou em fossas sépticas controladas.
*Geração de efluentes sanitários calculados conforme NBR 7.229, coeficiente de retorno água - esgoto = 0,8.

8

G4-EN23 Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição

57

8

No caso da Copel Geração e Transmissão, houve celebração de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) que abrange dois processos
judiciais, nos quais foram realizados seis depósitos judiciais que somam o valor de R$ 1.200.000,00. Não houve sanções.

8

Conformidade
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

85
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Fornecedores
G4-EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais

44
Por questões atreladas a legislação e pela Copel ser uma empresa de economia mista, os processos licitatórios seguem as Legislações
aplicáveis, portanto, não permitem a seleção de fornecedores com base em critérios ambientais.

8

G4-EN33 Impactos ambientais negativos significativos, reais e potenciais, na cadeia de
fornecedores e medidas tomadas a este respeito

Atualmente, na Copel não há um mapeamento de impactos ambientais negativos significativos na cadeia de fornecedores.

8

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente
Contexto do Setor

Aspecto Social

Sobre a Copel

Práticas trabalhistas e trabalho decente

Governança e
Sustentabilidade

Emprego
G4-LA1 Número total e taxas de novas contratações de empregados e rotatividade

30

6

Capital Humano
Capital Intelectual

Novas Contratações

2014

2015

2016

211

225

95

Global (%)

Homens

131

144

70

Homens (%)

2,51

2,17

1,38

Capital Natural

Mulheres

80

81

25

Mulheres (%)

3,82

3,31

2,78

Capital de
Infraestrutura

Total

Taxa de Rotatividade

2014

2015

2016

0

2,42

1,7

2014

2015

2016

Abaixo de 30 anos

7,83

0

3,25

Abaixo de 30 anos

112

114

47

De 30 a 50 anos

1,85

0

0,94

De 30 a 50 anos

93

99

45

Acima de 50 anos

2,1

0

3,31

Acima de 50 anos

6

4

3

2,44

0

1,65

Novas contratações por faixa etária e localização

Região Sul

Região Sul

208

222

90

Região Sudeste

Região Sudeste

0

0

0

Região Centro-Oeste

0

0

5,56

4,76

0

3,97

Região Centro-Oeste

3

3

3

Região Nordeste

0

0

20

Região Nordeste

0

0

2

Região Norte

0

0

0

Região Norte

0

0

0

Capital Social
e de Relacionamento

Capital Financeiro
Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
Parecer da Auditoria
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

G4-LA2 Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a
empregados temporários ou em regime de meio período

32
A Copel oferece um pacote de benefícios que contribuem para o bem-estar de todos os empregados: Auxílio Alimentação, Valelanche, 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, Horário
Flexível, Auxílio Pessoa Com Deficiência, Auxílio a empregado com dependente deficiente, 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,
Horas durante a jornada de trabalho para prática de voluntariado.
Benefícios ofertados por meio da Fundação Copel - Previdência Privada, Plano Pecúlio, Plano de Assistência Médica, Hospitalar,
Odontológica e Farmacêutica e Empréstimos com taxas de juros menores que as praticadas pelo mercado.

1,2,6

G4-LA3 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença-maternidade e paternidade

Ao todo, estiveram de licença-maternidade e paternidade no período, respectivamente, 112 e 283 empregados, sendo que 98,21%
retornaram após tirar uma licença-maternidade (110 empregadas) e 100% após tirar uma licença paternidade (283 empregados)

6

Saúde e Segurança no Trabalho
G4-LA6 Tipos e Taxas de Lesões, Doenças Ocupacionais, Dias Perdidos, Absenteísmo e
Número de Óbitos Relacionados ao Trabalho

86

35
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Treinamento e Educação
G4-LA9 Número médio de horas de treinamento por ano, por empregado

32

6

G4-LA10 Programas de gestão de competências e aprendizagem contínua

33

6

G4-LA11 Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho

32

6

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente

G4-LA12 Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de
empregados por categoria funcional, gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores
de diversidade

2015

6

96

97

2016

2014

2015

2016

1,63

1,58

1,44

2014

Por categoria (%)

95

Operacional

2015

Capital Social
e de Relacionamento

2016

Capital Natural

Perfil dos empregados da Copel (%)
Homens

78,2

77,87

77,73

Mulheres

4

3

5

Prof. técnico nível médio

23,98

24,03

23,9

Mulheres

21,8

22,13

22,27

Abaixo de 30 anos

0

13

0

Prof. nível médio

57,08

57,15

56,8

Abaixo de 30 anos

*

*

10,05

De 30 a 50 anos

28

13

20

Prof. nível superior

17,32

17,25

17,8

De 30 a 50 anos

*

*

67,78

Acima de 50 anos

50

50

80

Acima de 50 anos

*

*

22,15

4

3

0

Pessoas com deficiência

2,2

2,36

2,58

Negros/pardos

11,6

11,34

11,33

Negros/pardos

Capital Humano
Capital Intelectual

Perfil dos indivíduos que integram os órgãos de governança (%)
Homens

Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

2014

Contexto do Setor

* Valores não informados

Capital de
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Capital Financeiro
Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
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Avaliação de Fornecedores em Práticas Trabalhistas
G4-LA14 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos
a práticas trabalhistas

44
Por questões atreladas a legislação e pela Copel ser uma empresa de economia mista, os processos licitatórios seguem as Legislações
aplicáveis, portanto, não permitem a seleção de fornecedores com base em critérios ambientais.

1,2,7,8

G4-LA15 Impactos negativos significativos, reais e potenciais, para as práticas trabalhistas
na cadeia de fornecedores

Atualmente, a Copel não possui programas de mapeamento de impactos negativos relacionados as práticas trabalhistas na
cadeia de valor.

1,2,7,8

Direitos Humanos
Investimentos
G4-HR1 Número total e percentual de acordos e contratos de investimentos significativos
que incluem cláusulas de direitos humanos

44
A Copel Renováveis e a Copel Geração e Transmissão, no momento não possuem gestão sobre este indicador.

2

Em 2016, não houve casos de violação de direitos de povos indígenas e tradicionais.

1

Direitos Indígenas
G4-HR8 Número total de casos de violação de direitos de povos indígenas e tradicionais
e medidas tomadas

87
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Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos

Sobre o Relatório

G4-HR10 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios
relacionados a direitos humanos

44
Por questões atreladas a legislação e pela Copel ser uma empresa de economia mista, os processos licitatórios seguem as Legislações
aplicáveis, portanto, não permitem a seleção de fornecedores com base em critérios ambientais.

1,2

G4-HR11 Impactos negativos significativos, reais e potenciais, em direitos humanos na
cadeia de fornecedores e medidas tomadas

Atualmente, a Copel não possui programas de mapeamento de impactos negativos relacionados a direitos humanos na cadeia de
valor.

1,2

Mensagem do Presidente
Contexto do Setor

Sociedade

Sobre a Copel

Comunidades Locais

Governança e
Sustentabilidade

G4-SO1 Percentual de operações com programas de engajamento da comunidade local,
avaliação de impactos e desenvolvimento local

47

1,2,7,8

G4-SO2 Operações com impactos negativos significativos, reais e potenciais, nas
comunidades locais

46

1,2,7,8

Combate à Corrupção
24

10

G4-SO4 Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate à corrupção

23, 24

10

G4-SO5 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

23

10

As eleições de 2016 não contaram com doações financeiras da Copel. Por sua composição de capital misto, a Companhia é legalmente
impedida de efetuar este tipo de contribuição.

10

Capital de
Infraestrutura

Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI

Concorrência Desleal
A Copel não possui ações judiciais pendentes ou encerradas.

10

Conformidade
G4-SO8 Valor monetário de multas significativas e número total e sanções não monetárias
aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos

Capital Natural

Capital Financeiro

Políticas Públicas

G4-SO7 Número total de ações judiciais movidas por concorrência desleal, práticas de
truste e monopólio e seus resultados

Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento

G4-SO3 Número total e percentual de operações submetidas a avaliações de riscos
relacionados à corrupção e os riscos significativos identificados

G4-SO6 Valor total de contribuições financeiras para partidos políticos e políticos,
discriminado por país e destinatário/ beneficiário

Capital Humano

Parecer da Auditoria
Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

Em 2016, houve multa de R$491.187,70 na Copel Telecomunicações. Além disso, foi pago o montante de R$1.321.243,63 pela Copel
Geração e Transmissão. Não houve sanções não monetárias nem processos movidos por meio de mecanismos de arbitragem.

Avaliação de Fornecedores em Impactos na Sociedade
G4-SO9 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios de
impactos na sociedade

44
Por questões atreladas a legislação e pela Copel ser uma empresa de economia mista, os processos licitatórios seguem as Legislações
aplicáveis, portanto, não permitem a seleção de fornecedores com base em critérios ambientais.

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

44
Atualmente, na Copel não há um mapeamento de impactos negativos significativos na cadeia de fornecedores na sociedade.

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

42
Atualmente, na Copel não há um processo sistêmico de registro e gestão de queixas e reclamações relacionadas especificamente a
impactos na sociedade.

Responsabilidade pelo produto
Rotulagem de Produtos e Serviços
G4-PR5 Resultados de pesquisas de satisfação do cliente

41, 42

Conformidade

88
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Detalhes ou página de referência

Mensagem do Presidente
Contexto do Setor

Perfil organizacional
G4-EU1 Capacidade instalada discriminada por fonte primária de energia e por regime
regulatório

60

Sobre a Copel

G4-EU2 Produção de energia líquida discriminada por fonte primária de energia e regime
regulatório

60, 65

Governança e
Sustentabilidade

G4-EU3 Número de clientes residenciais, industriais, institucionais e comerciais

41

G4-EU4 Comprimento das linhas de transmissão e distribuição, aéreas e subterrâneas,
discriminadas por sistema regulatório

64

Capital Humano
Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento

Gerenciamento da Demanda por Energia Elétrica
G4-DMA EU7 Programas de gerenciamento pelo lado da demanda, incluindo programas
residencial, comercial, institucional e industrial

Capital Natural

43

Capital de
Infraestrutura

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

37
2016
871.407,97

Investimentos em P&D da Copel Geração e Transmissão:

1.065.709,43

Sumário de
Conteúdo da GRI

2.335.641,84

Parecer da Auditoria

340.792,86

Fontes alternativas de geração de energia elétrica

Medição, faturamento e combate a perdas comerciais

584.740,44

Gestão de Bacias e Reservatórios

Meio Ambiente

3.038.763,98

Meio Ambiente

Operação de Sistemas de Energia

2.891.060,93

Outros projetos
Supervisão, Controle e Proteção de Sistemas de Energia Elétrica
Segurança
Total

2016

Eficiência Energética

Fontes alternativas de geração de energia elétrica

Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica

Capital Financeiro
Balanço Social

Investimentos em P&D da Copel Distribuição:
Projeto de Gestão

1, 7,8

106.191,53
2.848.883,92

Operação de Sistemas de Energia Elétrica

2.316.348,71

940.682,01

Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica

1.118.679,04

934.524,12

Qualidade e Confiabilidade dos Serviços de Energia Elétrica

3.900,80

4.496.446,91

Supervisão, Controle e Proteção de Sistemas de Energia Elétrica

3.606.331,53

Segurança

3.074.958,76

Total

15.297.479,14

17.704.750,75

Anexo - Incorporações
dos Princípios do
Pacto Global

2.427.165,11

Disponibilidade e Confiabilidade
G4-DMA EU6 Forma de gestão para assegurar a disponibilidade e confiabilidade do
fornecimento de eletricidade a curto e longo prazo

63

Os processos de Operação e Manutenção (O&M) da Geração tem 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.
Além desse procedimento estruturado, aplica-se um conjunto de ferramentas de suporte ao processo de O&M, tais como
Reunião de Análise de Ocorrência de falhas em Unidades Geradoras (ANAOCO) e Portal de aplicativos de apoio (OMNI/

89

GMG). As atividades são relacionadas ao planejamento de manutenções, gestão de equipes, gestão de materiais, cadastro
de equipamentos, registro de eventos, gestão de análise de ocorrências e cálculo de indicadores de desempenho de
equipamentos. O ONS publica anualmente o Relatório Anual de Desempenho (RAD) onde são copilados os resultados
de todas as usinas despachadas centralizadamente pelo ONS. Neste relatório, os resultados dos agentes de geração
são individualmente comparados com a média apresentada dos demais agentes. Por esses relatórios, constata-se que
o desempenho das usinas da Copel Geração e Transmissão, além das usinas nas quais a empresa presta serviços de
operação e manutenção, está acima do desempenho das demais usinas despachadas centralizadamente pelo ONS.
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Disponibilidade e Confiabilidade
G4-EU10 Capacidade planejada em comparação à projeção de demanda de eletricidade a
curto e longo prazo

Sobre o Relatório

O planejamento da expansão da geração é realizado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, considerando toda a carga do Sistema
Interligado Nacional – SIN. Para 2016, este valor foi de 771MW.

Mensagem do Presidente

Eficiência do Sistema
G4-EU12 Percentual de perda de transmissão e distribuição em relação ao total de energia (%)

Contexto do Setor

66

Sobre a Copel

Biodiversidade
G4-EU13 Biodiversidade de habitats de compensação em comparação à biodiversidade
das áreas afetadas

A Copel mitiga os impactos nos ecossistemas via compensação, porém no momento não realiza a comparação entre os habitats afetados
e compensados.

7,8

Capital Humano

Práticas Trabalhistas e Emprego
G4-DMA EU14 Programas e processos que asseguram a disponibilização de mão de obra
qualificada

32, 34

1,2,5

Capital Intelectual

G4-EU15 Porcentagem de empregados com direito a aposentadoria nos próximos 5 e 10
anos, discriminada por categoria funcional e região

Há 1.073 (12,58% do quadro total) empregados aptos para se aposentar entre 2016 e 2021, e 2.183 (25,6%) – entre 2016 e 2026.

1,2,5

Capital Social
e de Relacionamento

G4-EU18 Porcentagem de trabalhadores terceirizados e subcontratados submetidos
a treinamento relevante de saúde e segurança

Em 2016, 2.642 empregados terceirizados e subcontratados da Copel Geração e Transmissão foram submetidos a treinamentos de saúde e
segurança. 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. Na Copel Distribuição, este valor totalizou 5.367 empregados terceirizados e subcontratados,
representado 100%. No caso da Holding, Copel Renováveis e Copel Comercialização foram 160 trabalhadores.

Capital Natural
1,2,5

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro

Comunidades Locais

Balanço Social

G4-DMA EU19 Participação de stakeholders em processos decisórios relacionados a
planejamento energético de desenvolvimento de infraestrutura

7,8

Descrição dos papéis dos principais stakeholders nos processos decisórios da Companhia:
Copel Holding: pauta e aprova todas as decisões de investimentos da Copel.
Governo do Estado do Paraná: controla as ações ordinárias e mantém o controle administrativo da Copel Holding, está
envolvido em todas as decisões estratégicas da Copel e suas subsidiárias.
Ministério de Minas e Energia (MME): atua de forma direta e indireta (através de suas empresas coligadas) no processo
decisório de investimentos a longo prazo. Órgãos ligados ao MME:
- Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): normaliza e fiscaliza 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;
- Empresa de Pesquisa Energética (EPE): planeja as redes de transmissão, compatibilizando com as necessidades da
Copel Distribuição;
- Operador Nacional do Sistema (ONS): opera o sistema interligado e aponta 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.
Sociedade civil organizada: é representada por órgãos governamentais e não governamentais para discussões de
empreendimentos de infraestrutura, representações ou sindicatos organizados.
Prefeituras Municipais: parte interessada em todos os processos decisórios de empreendimentos de infraestrutura.
Órgãos ambientais e intervenientes: analisam e aprovam licenciamento ambiental e arqueológico das principais obras
de infraestrutura da Copel Distribuição.
Diretoria de Desenvolvimento de Negócios da Copel é responsável pela análise das oportunidades de negócios e conduz

90

Governança e
Sustentabilidade

a aprovação junto à Diretoria e CAD – Conselho de Administração, responsável por aprovar as decisões estratégicas.
A participação dos stakeholders ocorre de formas diversas, de acordo com a fase de cada empreendimento.
No caso de Implantação dos empreendimentos de infraestrutura:
- a comunidade é consultada diretamente através de audiências publicas conduzidas pelo órgão licenciador e
indiretamente através de alvarás/licenças/não óbices; é envolvida ao longo do processo de licenciamento socioambiental;
- as partes afetadas: envolvidas pelos programas socioambientais definidos durante o processo de licenciamento.
No caso de aquisições de ativos, a finalização de aquisição de qualquer ativo depende da aprovação de órgãos reguladores,
tais como ANEEL, 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 do 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 das partes interessadas, inclusive as 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.

G4-DMA EU20 Abordagem para gestão de impactos de deslocamento

45
No ano de 2016 foram deslocadas 2 famílias, totalizando 4 pessoas.

G4-EU22 Número de pessoas físicas e economicamente deslocadas ou compensadas
discriminado por tipo de projeto

45, 47
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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 a eletricidade e
serviço de assistência ao consumidor, assim como ao seu uso seguro

Sobre o Relatório
49

1,2,8

UPS Cidadania e Paraná Cidadão: 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,
prestando 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.
Copel no Bairro: atende as demandas locais, conscientizando a comunidade quanto ao uso eficiente e seguro da
energia elétrica. Em 2016, ocorreram 4 eventos, totalizando 08 dias de atividades nas comunidades, todas localizadas
no bairro Tatuquara em Curitiba.
Programa Corporativo de Acessibilidade: tem como objetivo tornar a Companhia rigorosamente adaptada nas
questões de acessibilidade, na implementação de recursos tecnológicos e na aplicação de treinamento e campanhas

educativas, para públicos com necessidades específicas de acessibilidade. A Copel oferece aos consumidores cegos
a possibilidade de recebimento de suas faturas de energia em Braille. A Copel Distribuição possui 72,4% de agências
e postos de atendimento adaptados arquitetonicamente para as pessoas com deficiência (houve uma redução em
comparação com 2015 devido à mudança do número de locais de atendimento). O site da Copel está adequado para o
acesso às pessoas com deficiência visual. Em 2016, o site foi adequado também para pessoas com deficiência auditiva
com a implantação do avatar Hugo.
Atendimento aos povos indígenas e de áreas remotas: 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 2016, 819 unidades consumidoras de indígenas estavam inscritas na TSEE.

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

Mensagem do Presidente
Contexto do Setor
Sobre a Copel
Governança e
Sustentabilidade
Capital Humano
Capital Intelectual
Capital Social
e de Relacionamento

2014

2015

2016

Número de acidentes com a população

31

29

38

Número de óbitos com a população

8

13

14

Capital de
Infraestrutura

Número de casos relacionados à saúde e segurança, incluindo doenças e membros dos
públicos afetados em julgamentos e potenciais riscos associados a estes casos.

0

3

15

Capital Financeiro

Capital Natural

Balanço Social
Acesso
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

43, 95

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.

1,2,7

G4-EU27 Número de desligamentos residenciais por falta de pagamento, discriminados por
duração do desligamento e por sistema regulatório
Número de unidades consumidoras desconectadas considerando
o tempo entre a desconexão e o acordo de pagamento

2015

2016

232.716,00

269.812,00

Entre 48 horas e uma semana

41.852,00

55.691,00

Entre uma semana e um mês

54.293,00

Entre um mês e um ano

Menor que 48 horas

Acima de um ano

91

Número de unidades consumidoras desconectadas considerando
o tempo entre o acordo de pagamento e a religação

2015

2016

268.742,00

273.314,00

Entre 24 horas e 48 horas

11.702,00

15.796,00

73.259,00

Entre 48 horas e 72 horas

17.004,00

15.705,00

51.069,00

80.136,00

Acima de 7 dias

34.250,00

41.853,00

–

28,00

G4-EU28 Frequência das interrupções no fornecimento de energia (FEC)

65

G4-EU29 Duração média das interrupções no fornecimento de energia (DEC)

65

G4-EU30 Fator de disponibilidade média da usina, discriminado por fonte
de energia e por sistema regulatório

64

Menos de 24 horas
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Anexo - Incorporação dos Princípios do Pacto Global

14. Anexo - Incorporações dos Princípios do Pacto Global
G4-15, G4-16, G4-EU23

Sobre o Relatório

A Companhia ratifica seu compromisso com o Pacto Global das Nações Unidas e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e apresenta a seguir como Anexo

Mensagem do Presidente

a esta Comunicação de Progresso (COP), onde especifica as iniciativas desenvolvidas para implementar os princípios do Pacto Global e os ODS em suas operações. Ao

Contexto do Setor

longo da publicação da qual esse anexo faz parte, são também apresentados os resultados dessas iniciativas e o andamento de seus compromissos no ano de 2016, que

Sobre a Copel

podem ser localizados nos indicadores GRI reportados pela Copel.

Princípios do Pacto Global 			

Governança e
Sustentabilidade

Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável

Capital Humano
Capital Intelectual

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

Capital Social
e de Relacionamento
Capital Natural

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

Capital de
Infraestrutura
Capital Financeiro
Balanço Social
Sumário de
Conteúdo da GRI
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dos Princípios do
Pacto Global

ESTIMULAR práticas que eliminem qualquer tipo de
discriminação no emprego
ASSUMIR uma abordagem preventiva responsável e proativa
para os desafios ambientais
DESENVOLVER iniciativas e práticas para promover e
disseminar a responsabilidade socioambiental
INCENTIVAR o desenvolvimento e a difusão de tecnologias
ambientalmente responsáveis
COMBATER a corrupção em todas as suas formas, incluindo
extorsão e suborno
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PROJETOS / PROGRAMAS / SISTEMAS DE GESTÃO / PARTICIPAÇÕES E POLÍTICAS

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
A QUE RESPONDEM
PACTO
GLOBAL

ODS

DATA
INÍCIO / TÉRMINO

Sobre o Relatório
Mensagem do Presidente

Políticas e Sistemas de Gestão

Contexto do Setor

Adesão a compromissos voluntários no esforço de promover a sustentabilidade, a conduta ética e as melhores práticas de governança corporativa: Pacto Global; Movimento Nacional
ODS Nós Podemos Paraná; Contribuição Empresarial para a Promoção da Economia Verde e Inclusiva; 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).

1 a 10

16, 17

Diversos / Indeterminado

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.

1 a 10

16, 17

2008 / Indeterminado

6

16

2013 / Indeterminado

Geração por Fontes Renováveis – cumprimento das diretrizes estratégicas e de sustentabilidade estabelecidas para o negócio de geração. A Copel Renováveis vem pesquisando e
prospectando novos negócios relativos a estas fontes de energia.

7, 8, 9

7, 17

Conselho de Orientação Ética – aprecia e emite orientação em processos relacionados à conduta ética na Companhia.

1 a 10

5, 8, 16, 17

2003 / Indeterminado

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.

1 a 10

5, 8, 16, 17

2009 / Indeterminado

Programa de Integridade e Portal Compliance – conjunto de atividades que garantem o cumprimento de regras e normas internas e externas as quais a empresa está submetida e plataforma
de disseminação dos compromissos da Companhia com a transparência e o combate à corrupção.

10

16

2015 / Indeterminado

Portal da Transparência - disponibilizado no site da Companhia, ferramenta de comunicação com a sociedade que permite o acompanhamento e fiscalização do uso dos recursos públicos.
No ambiente são encontradas informações sobre a estrutura do governo, receitas, despesas, licitações, contratos, patrimônio, remuneração dos servidores do Poder Executivo. Dar publicidade
aos atos da Administração Pública atende determinação da Lei Federal n° 12.527/2011, que trata do direito do acesso à informação pelos cidadãos, e do Decreto Estadual n° 10.285/2014.

10

16

2014 / Indeterminado

Balanço Social

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.

1 a 10

4

2014 / Indeterminado

Sumário de
Conteúdo da GRI

Comissões Internas Socioambientais – CISAS: atuam como multiplicadoras de conceitos de sustentabilidade, possibilitando a identificação de situações problemáticas no aspecto
socioambiental fortalecendo o relacionamento as partes interessadas.

9, 10

13, 16, 17

2012 / Indeterminado

Universidade Corporativa da Copel – UniCopel: implementação do Planejamento Educacional e gerenciamento dos Programas de Desenvolvimento de Lideranças, de Pós-graduação,
Mestrado, Doutorado e Línguas.

1, 2, 7, 8, 9

13, 16, 17

2007 / Indeterminado

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.

1, 2, 7, 8, 9

6, 7, 15

2011 / Indeterminado

Gestão Integrada de Água e Solo – parceria entre Copel, Sanepar e de Secretarias do Estado, que tem como propósito criar sinergia entre as ações realizadas nas microbacias hidrográficas e
promover a melhoria da qualidade e disponibilidade das águas mediante aperfeiçoamento do uso, manejo e conservação adequada do solo, da água e das florestas.

1, 2, 7, 8, 9

6, 15

2010 / Indeterminado

1 a 10

16, 17

2016 / Indeterminado

Participação no Programa Brasileiro GHG Protocol: membro fundador – a Copel realiza e publica anualmente o relatório de contabilização de emissões de gases de efeito estufa
(GEE).

1, 2, 7, 8, 9

13

2008 / Indeterminado

Participação na Iniciativa Empresarial Tendências em Serviços Ecossistêmicos - TeSE – iniciativa do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV (Gvces) – tem como intuito
incorporar os conceitos de valoração de Serviços Ecossistêmicos nos negócios, bem como desenvolvimento de metodologia.

7, 8, 9

16

2015 / Indeterminado

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, Comitê Bras. de Grandes Barragens, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná, FUNCOGE.

1 a 10

6, 7, 15

Diversos / Indeterminado

Participação em associações que discutem e promovem melhorias ambientais: Fórum Paranaense Agenda 21, Federação das Indústrias do Paraná, Comissão Interinstitucional de
Educação Ambiental do Programa Nacional de Educação Ambiental, Comitês de Bacias do Estado do Paraná, Comitê de Meio Ambiente do Cigré, Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná, Fórum Lixo e Cidadania PR, Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas, Comitês Ambientais do Ministério Público PR.

7,8,9

6, 15

Diversos / Indeterminado

Programa Nossa Energia – atrela a obtenção de novas oportunidades em relação à carreira, remuneração e desenvolvimento pessoal ao desempenho.

Indeterminado

Sobre a Copel
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Apoio a Políticas Públicas e Melhoria de Gestão
Participação no Comitê Brasileiro do Pacto Global e do Movimento Nacional ODS Nós Podemos Paraná.
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Participação no Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial – CPCE, para promoção conjunta de responsabilidade social no Estado do Paraná.

1 a 10

16, 17

2005 / Indeterminado

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

1 a 10

16, 17

2000 / Indeterminado

1, 2, 7, 8, 9

6, 15

2010 / Indeterminado

Gestão Integrada de Água e Solo: parceria entre Copel, Sanepar e de Secretarias do Estado, que tem como propósito criar sinergia entre as ações realizadas nas microbacias hidrográficas e
promover a melhoria da qualidade e disponibilidade das águas mediante aperfeiçoamento do uso, manejo e conservação adequada do solo, da água e das florestas.

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.

1 a 10

1

1999 / Indeterminado

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, PROFICE, PRONON
e PRONAS.

1, 2, 5

1

2006 / Indeterminado

1, 2, 4, 5, 7, 8

5,17

2001 / Indeterminado

Coral: promove a integração dos empregados, a qualidade de vida no trabalho, o desenvolvimento da cultura e da educação musical, bem como a valorização da marca da Copel perante a comunidade.

6

3

2010 / Indeterminado

Sala de apoio à amamentação e redução da jornada de trabalho: lugar confortável e aconchegante onde a mãe pode retirar e armazenar o leite para oportunamente oferecer para seu filho.

1, 2, 6

3

2016 / Indeterminado

Programa Cultivar Energia: o objetivo é implementar hortas comunitárias nas faixas de segurança das redes de energia elétrica da Copel, em parceria com prefeituras municipais e associações
de moradores.

1, 7, 8, 9

2, 10

2009 / Indeterminado

Programa Corporativo de Acessibilidade: tem como objetivo tornar a Companhia adaptada nas questões de acessibilidade.

1, 2, 6

8, 9 , 11, 16, 17

2007 / Indeterminado

Programa Ecoeficiência: concentra as várias iniciativas de ecoeficiência desenvolvidas na Copel em um só programa operando como um hub, interligando-as, fortalecendo-as, potencializandoas e possibilitando novas formas de atuação.

7, 8, 9

6, 8, 11, 12, 13

2014 / Indeterminado

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.

1 a 10

4

1998 / Indeterminado

Seminário Copel de Sustentabilidade: a iniciativa tem como finalidade divulgar projetos e práticas sociais e ambientais. O Seminário foi reformulado e estendido ao interior do Paraná, para
as cidades de Londrina, Cascavel e Segredo, com o nome de Diálogos de Sustentabilidade.

1 a 10

4

2009 / Indeterminado

Troféu Susie Pontarolli de Sustentabilidade: tem por objetivo reconhecer e apoiar iniciativas que visem contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável e da melhoria de
qualidade de vida.

1 a 10

4

2012 / Indeterminado

Programa Luz Fraterna: Programa do Governo 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.

1, 2, 4, 5, 10

1, 7, 11

2003 / Indeterminado

Programa Morar Bem Paraná: em parceria com a Companhia de Habitação do Paraná – Cohapar – é um programa de habitação para famílias com renda mensal de até seis salários mínimos nacional.

1, 2, 4, 5, 10

1, 7, 11

2003 / Indeterminado

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.

1, 2, 4, 5, 8

11

2007 / Indeterminado

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.

1, 2, 8

11

2003 / Indeterminado

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.

1, 2, 8

7

2000 / Indeterminado

Programa Paraná Cidadão: 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.

1,2,4,5,6,10

1, 7, 9

2003 / Indeterminado

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.

1, 2, 4, 5, 6, 10

1, 9, 11

2003 / Indeterminado

Programa Paraná Conectado: a iniciativa prevê acesso à internet em fibra ótica a preços populares e velocidade de 1 Mbps, de acordo com o Plano Estadual de Banda Larga.

1, 2, 4, 5, 6, 10

1, 9, 11

2010 / Indeterminado

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.

1, 2, 4, 5, 6, 10

1, 9, 11

2010 / Indeterminado
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Programa Voluntariado Corporativo - EletriCidadania: o Programa permite que os empregados utilizem até quatro horas/mês para a execução de trabalho voluntário.
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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.

1, 2, 4, 5, 6, 10

1, 7, 11

2002 / Indeterminado

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.

1, 2

1, 7, 11

2014 / Indeterminado

Projeto Smart Grid: instalação de 2000 pontos de telemedição na área urbana de Curitiba e 1000 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.

1, 2, 7, 8, 9

17

2015 / Indeterminado

Telemedição: possibilita a coleta automatizada de dados em tempo real (on time), otimizando o processo em vista da precisão na coleta, tratamento e disponibilidade dos dados, inclusive
para os clientes, via Internet.

8, 9

7,9,13

2010 / Indeterminado

Geração Distribuída: tipo de geração de energia que se diferencia da centralizada, usualmente de maior porte e maior impacto ambiental, por ocorrer junto ou próxima
dos consumidores.

7, 8, 9

7,9,12,13

2004 / Indeterminado

Projeto Iluminando Gerações: 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 elétrica, utilização dos recursos naturais (energia e água) e destinação correta dos resíduos.

1,2

4

1970 / Indeterminado

Programa Mais 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.

1, 2, 7, 8, 9

7, 11

2015 / Indeterminado

1, 2

11

2015 / Indeterminado

Coleta Seletiva: realizado em parceria com associações e cooperativas de materiais reciclados, tem como objetivo contribuir com a geração de renda e melhoria de condições de trabalho dos
catadores.

7, 8, 9

1, 10, 11

2009 / Indeterminado

PrevenCão: conscientização da população sobre a importância dos cuidados com os animais de estimação para prevenir acidentes.

7, 8, 10

4

2015 / Indeterminado

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.

7, 8, 9

7, 11, 17

2013 / Indeterminado

Programa de Gestão Corporativa de Resíduos: tem por objetivo reduzir, reutilizar, medir e monitorar os resíduos sólidos gerados pela Companhia.

7, 8, 9

8, 11, 12

2006 / Indeterminado

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.

7, 8, 9

15

1993 / Indeterminado

Estação Experimental de Estudos Ictiológicos: estudar e reproduzir espécies adequadas ao repovoamento dos rios e reservatórios do Paraná.

7, 8, 9

15

1992 / Indeterminado

Programa Florestas Ciliares: tem por objetivo recuperar ambientes naturais circunjacentes aos reservatórios das usinas e demais áreas de interesse da Companhia.

7, 8, 9

15

2006 / Indeterminado

Programa Florestas Urbanas: atua junto às prefeituras no planejamento da arborização das vias públicas, contribuindo com a melhoria ambiental das cidades e a redução das interrupções no
fornecimento de energia causadas pelo conflito entre a vegetação e os sistemas elétricos.

7, 8, 9

11, 15, 17

2008 / Indeterminado

Controle de espécies invasoras e/ou exóticas: monitoramento e controle das espécies invasoras e/ou exóticas da fauna e flora.

7, 8, 9

15

2000 / Indeterminado

Recuperação de áreas degradadas: monitoramento e recuperação das áreas degradadas.

7, 8, 9

15

1999 / Indeterminado

Hortos Florestais: objetiva a produção de mudas adequadas para aplicação nos demais programas da Companhia.

7, 8, 9

15

1973 / Indeterminado

Jardim Botânico: tem por objetivo a conservação e pesquisa de espécies vegetais e também abrigar coleções de plantas ornamentais exóticas.

7, 8, 9

15

2010 / Indeterminado

Museu Regional do Iguaçu: apresenta as características sociais, culturais e ambientais das populações que têm ocupado as margens do Rio Iguaçu. Mantém acervo oriundo dos programas de Salvamento
Arqueológico e da Memória Cultural e de Aproveitamento Científico de Flora e Fauna na implantação da UHE Gov. Ney Braga.

7, 8, 9

4, 11

2000 / Indeterminado

Serviços ecossistêmicos: contribuições diretas e indiretas dos ecossistemas à economia e ao bem-estar da humanidade.

7, 8, 9

6, 8, 11, 15

2015 / Indeterminado

Análise Ciclo de Vida: ferramenta que quantifica impactos ambientais de um determinado produto ou serviço. Composta por categorias, como: emissão de gases efeito estufa (GEE), acidificação,
eutrofização, toxicidade, consumo de recursos naturais e depleção da camada de ozônio.

7, 8, 9

7, 8, 12

2015 / Indeterminado

Logística Reversa: planejar, recomendar e estruturar as ações referentes ao tema, no âmbito do Programa de Gestão Corporativa de Resíduos.

7, 8, 9

12

2014 / Indeterminado

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.
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