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7.025 km
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PRODUTOS E SERVIÇOS:
Geração, Transmissão,
Distribuição e Comercialização
de energia e Telecomunicações.
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TRANSMISSÃO DE ENERGIA:

150 km
de linhas entregues
(LT Assis-Londrina)

RECEITA
OPERACIONAL LÍQUIDA:

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA:

R$ 14.024,6
milhões

Interrupção (FEC): 6,79

Frequência Equivalente de

Duração Equivalente de
Interrupção (DEC): 10,41

de linhas de transmissão e

45 subestações,
196.951,2 km
de linhas de distribuição e

369 subestações

GERAÇÃO LÍQUIDA
DE ENERGIA:

20.891
GWh

TELECOMUNICAÇÕES:

32.422 km
de fibra óptica
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RECONHECIMENTOS
Prêmios / Certificações
Reconhecimento como empresa pública
mais transparente do Brasil

Certificador
Transparência Internacional
(TRAC Brasil)

Prêmios / Certificações
Selo SESI ODS – Reconhecimento das práticas em prol dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Certificador
SESI Paraná

Prêmio Abradee – Responsabilidade Social

Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica

Reconhecimento pelas boas práticas referentes aos ODS

Prêmio Abradee de Avaliação do Cliente –
Melhor Distribuidora do Brasil

Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica

Prêmio IASC Brasil – Concessionárias acima de 400 mil

Aneel

Prêmio IASC Sul – Concessionárias acima de 400 mil

Aneel

Prêmio – Melhor Distribuidora (categoria ouro)
Selo Clima Paraná Ouro
Prêmio – 150 melhores empresas para trabalhar
Certificado Empresa Cidadã –
informações apresentadas no relatório social

Comisión de Integración Energética
Regional – CIER América Latina
Governo do Estado do Paraná
Você S/A
Conselho Regional de Contabilidade
do Estado do Rio de Janeiro,
Sistema FIRJAN, FECOMÉRCIO

Prêmio – Melhores empresas para se trabalhar (9º lugar)
Prêmio – Melhor operadora de banda larga fixa no Paraná
Reconhecimento pela internet mais rápida do Brasil

Prêmio 500 maiores do Sul – Maior empresa do Paraná

Revista Amanhã

Copel Telecom entre as mais rentáveis do setor

Prêmio 500 maiores do Sul –
Maior receita líquida setor de energia

Revista Amanhã

Projetos de Inovação

Organização das Nações Unidas – ONU

Great Place To Work (GPTW)
Anatel
Portal Minha Conexão
Anuário Telecom
Anuário TeleSíntese – Momento Editorial
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A Companhia Paranaense de Energia - Copel apresenta seu Relatório de Sustentabilidade
2017, demonstrando desempenho associado à
geração de valor para seus públicos de interesse, nas dimensões social, econômica e ambiental. Publicado anualmente, a edição consolida as
informações relativas ao exercício social iniciado
em janeiro de 2017 e encerrado em dezembro
do mesmo ano. 102-1, 102-50, 102-52
Os dados contábeis apresentados neste
relatório referem-se às empresas em que a
Copel detém participação acionária. Os dados
não contábeis abrangem prioritariamente a Copel e suas subsidiárias integrais Copel Geração
e Transmissão S.A., Copel Distribuição S.A.,
Copel Telecomunicações S.A. e Copel Comercialização S.A., indicando, quando aplicável,
inclusão ou exclusão de alguma operação. Em
2017, as atividades da Copel Renováveis S.A.
foram incorporadas à Copel Geração e Transmissão S.A. No âmbito das participações, a
Copel realizou a venda de suas ações na Sanepar, levantando com isso R$ 489,1 milhões.
102-10, 102-45, 102-49
O Relatório de Sustentabilidade 2017 atende às seguintes premissas:
•

princípios da Global Reporting Initiative
(GRI). Esse relatório foi elaborado de acor-

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

SUSTENTABILIDADE

do com os GRI Standards: opção essencial.
Incluiu também o conjunto de indicadores
do suplemento setorial de energia elétrica disponível na versão G4. Para garantir
a confiabilidade do conteúdo informado
no relatório, foi realizada a asseguração
independente dos disclosures materiais e
dos princípios de relato pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.
102-54, 102-56
•

SUMÁRIO
DA GRI

CAPITAIS

estrutura e diretrizes de relato integrado
recomendadas pela International Integrated Reporting Council (IIRC), incorporando a representação do modelo de negócios de suas subsidiárias integrais e da
estrutura de relato do seu desempenho
por meio dos capitais (Humano, Intelectual, Social e de Relacionamento, Natural,
Infraestrutura e Financeiro).

•
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dispositivo da Lei nº 13.303 (Lei das Estatais), de 30.06.20161, que estabelece
em seu artigo 8º, inciso IX, a divulgação
anual de relatório integrado ou de sustentabilidade.

O relatório está organizado em duas partes. A primeira apresenta visão geral dos negócios da Copel, reunindo os principais impactos
e riscos estratégicos de suas operações. A segunda, descreve o contexto e o desempenho
dos capitais da Companhia com abordagem
detalhada sobre os temas relevantes do negócio e de sua capacidade de geração de valor.
Dúvidas, sugestões ou esclarecimentos
sobre o conteúdo do Relatório de Sustentabilidade 2017 podem ser encaminhadas para
Fale Conosco no site da Copel. 102-53
Veja outros relatórios da Copel:
RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E

•

orientações normativas definidas pelas
Normas Internacionais de Contabilidade
(International Financial Reporting Standards - IFRS), consideradas nas informações provenientes das Demonstrações
Financeiras e da Comunicação de Progresso em relação aos compromissos assumidos com o Pacto Global.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
RELATÓRIO 20F
RELATÓRIOS SOCIOAMBIENTAIS DA ANEEL
DA COPEL DIS E COPEL GET
RELATÓRIO DE MATERIALIDADE DA COPEL

A Lei nº 13.303/2016 estabelece no Art. 91 o prazo de 30 de junho de 2018 para que a empresa pública e a sociedade de economia mista constituídas anteriormente à vigência da Lei promova as adaptações necessárias
à adequação a seus dispositivos.
1
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TEMAS RELEVANTES
E ESTRATÉGICOS 102-46
Em 2017, a Copel revisitou a materialidade para definir os tópicos sociais, ambientais
e econômicos a serem reportados. Para isso,
considerou a seguinte metodologia:
Identificação dos assuntos considerados mais relevantes para o setor elétrico
por fontes reconhecidas no mercado, como
RobecoSAM (conduz a avaliação das empresas para participação no Índice de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI, da sigla em inglês), SASB (define os padrões de relato de
sustentabilidade para as empresas com capital aberto na bolsa americana) e RepRisk
(ferramenta de análise de mídia utilizada pela
RobecoSAM ao longo do processo de avaliação das empresas para o DJSI).
Complementarmente ao levantamento realizado nas fontes citadas, elaborou-se benchmarking com dez empresas do setor, destacando os temas materiais apresentados nos
respectivos relatórios de sustentabilidade.
A identificação dos principais assuntos
abordados pelas subsidiárias integrais (SIs) da
Companhia (Distribuição, Geração e Transmissão, Comercialização e Telecomunicações).
Esse processo contemplou o levantamento
de informações nas seguintes fontes:
• Plano de Riscos Estratégicos da Copel
(2018-2027);

•

Entrevistas com a alta liderança da Copel
e de suas subsidiárias integrais e gestores dos principais processos da cadeia de
valor; e

•

Canais de comunicação com partes interessadas estabelecidos pela Copel e
suas subsidiárias integrais, incluindo: resultados da ouvidoria e pesquisa de opinião dos empregados2. 102-43

A última atividade da etapa de priorização dos temas contemplou a elaboração
de matriz com a correlação dos resultados
obtidos para a Copel e suas subsidiárias
integrais, e temas relevantes para o setor
(apresentados nos passos anteriores). Também foi inserido como critério o resultado
da materialidade publicada no Relatório de
Sustentabilidade 2016.
O processo de validação dos temas materiais inseridos no Relatório de Sustentabilidade foi realizado em dois momentos:

REUNIÃO DA DIRETORIA
EXECUTIVA - REDIR
Os resultados de análise de materialidade foram submetidos à aprovação da Diretoria Executiva da Copel em Reunião da Di-

retoria - Redir realizada em 06.02.2018. Na
oportunidade foi apresentada a metodologia
utilizada para elaboração da materialidade
e os temas priorizados. Por fim, os temas
priorizados foram aprovados sem ressalvas.

REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO - CAD
Após validação dos temas materiais na
Redir, o resultado foi submetido à avaliação
do Conselho de Administração – CAD em sua
reunião ordinária realizada em 21.02.2018.
Os temas priorizados nas etapas anteriores
foram mantidos, tendo sido recomendada a
inclusão do tema Diversidade, associado ao
Capital Humano.
Em comparação com a materialidade
apresentada no Relatório de Sustentabilidade
2016 da Copel, os temas gestão de riscos e
crises, gestão de assuntos regulatórios, acesso ao capital e planejamento energético e novos ativos não foram considerados materiais
por estarem relacionados a disclosures gerais
relatados pela Companhia. No caso de gestão
de fornecedores, apesar de não ter sido considerado tópico material, foram mantidos os
disclosures relatados para avaliação social e
ambiental de fornecedores e definição da cadeia de fornecedores.

A Copel não adotou um processo específico de consulta às partes interessadas para elaboração da materialidade, com previsão de ser retomada em 2018.
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MATRIZ DE TEMAS MATERIAIS E LIMITES DOS IMPACTOS 102-47, 103-1

Temas materiais da Copel

Tópicos materiais da GRI
201_ Desempenho Econômico
305_Emissões

Mudanças do clima
Governança, ética, conformidade

205_Anticorrupção
307_Conformidade ambiental
419_Conformidade socioeconômica
401_Emprego
404 Treinamento e educação

Gestão de capital humano
Diversidade

405_Diversidade

Cultura da Inovação

Setorial GRI

Desempenho Econômico Financeiro
Relacionamento com
Clientes e Consumidores

201_Desempenho econômico
102_Disclosures gerais

Excelência operacional e ecoeficiência
Relacionamento com comunidades

Setorial GRI
302_Energia / 303_Água
413_Comunidades locais
414_Avaliação social de fornecedores

Impactos nos ecossistemas

304_Biodiversidade / 308_Avaliação
ambiental de fornecedores

Saúde e segurança no trabalho

403_Saúde e segurança no trabalho

Direitos humanos

411_Direitos dos Povos Indígenas
e comunidades tradicionais
412_Avaliação em direitos humanos

Impacto direto

Impacto indireto

Sem impacto

Limites dentro
Empregados

Copel (operações)

Limites fora
Governo

Órgãos Reguladores

Fornecedores

Clientes

Comunidades
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O ano de 2017 impôs para as companhias
brasileiras a necessidade de manter uma postura resiliente frente aos desafios de uma
economia que apresentou pequenos sinais de
retomada do crescimento. Além do cenário
macroeconômico que permaneceu impactando diversos setores no país, no caso específico do mercado de energia outros fatores dificultaram o restabelecimento dos resultados
positivos, com destaque para a judicialização
do setor e a dificuldade na obtenção de novos
financiamentos em um período que a hidrologia também não colaborou com as operações
e com a geração de receita.
Às dificuldades de curto prazo, contudo,
tivemos êxito em contrapor a realização do
planejamento estratégico da Copel para os
próximos dez anos, base para uma atuação
sustentável que considera o movimento de
descarbonização das economias globais, a premência da inovação tecnológica e a exigência
cada vez maior dos cidadãos em relação à qualidade e efetividade dos serviços públicos.
Em 2017, diante dos desafios impostos,
estabelecemos uma agenda positiva pautada
na disciplina financeira associada ao cumprimento dos compromissos assumidos com os
nossos stakeholders e com o olhar na preparação da Companhia para um cenário futuro.
Nesse contexto, avançamos com a criação do
Gabinete de Gestão Estratégica (GGE) cujo

CAPITAIS

SUMÁRIO
DA GRI

Avançamos com a criação
do Gabinete de Gestão
Estratégica (GGE) cujo
objetivo foi de conferir
maior celeridade na
implementação de projetos
estratégicos para a Copel.
objetivo foi de conferir maior celeridade na
implementação de projetos estratégicos para
a Copel, com destaque para a frente destinada a redução de custos das nossas operações
e que está alinhada com as diretrizes estabelecidas pela Aneel. 103-3
Em se tratando de novos negócios, o ano
de 2017 marcou a formalização da intenção
de parceria entre a Copel (Holding) e a Shell
do Brasil para o desenvolvimento de um plano estratégico do gás natural para o estado
do Paraná. O acordo busca soluções para o
suprimento de gás natural a preços competitivos, a expansão deste mercado e o melhor
atendimento aos setores residencial, comercial e industrial – neste caso, propiciando a
substituição de combustíveis mais poluentes,
como o óleo diesel, nos processos produtivos. A iniciativa também está em consonância
com a estratégia da Companhia de diversificação do seu parque gerador, com um portfólio

ANEXO
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de usinas que priorizam as fontes renováveis
sem perder de vista a robustez e a estabilidade requeridas pelo setor elétrico nacional, e
que exigem a presença de fontes não intermitentes na matriz energética para garantir seu
desenvolvimento sustentável.
No que se refere a nossa estrutura de subsidiárias integrais, o ano de 2017 foi marcado
pela incorporação do negócio de Renováveis à
Copel Geração e Transmissão. Essa iniciativa
nos permitiu uma redução de custos imediata
e o ganho de objetividade e efetividade nas negociações com fornecedores e parceiros vinculados à implantação dos parques do Complexo Eólico Cutia, no Rio Grande do Norte.
Em um período focado na entrega das
obras em andamento e na participação seletiva da empresa em leilões que apresentem
boas condições comerciais dentro do mercado
cativo, a Copel Comercialização redefiniu sua
estratégia de atuação visando ao crescimento
potencial da Companhia no mercado livre.
O ano de 2017 para a Copel Telecomunicações teve como destaque a disponibilização
do aplicativo mobile para os nossos clientes
residenciais e de pequenas e médias empresas, facilitando o acesso aos nossos serviços.
Também consolidamos a nossa presença nos
399 municípios do estado do Paraná, onde
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atingimos no final do ano a marca de 32.422
km em cabos de fibra ótica.
Com relação à Distribuição, o ponto de destaque esteve na confirmação da nossa presença no mercado como a melhor distribuidora do
Brasil e da América Latina por meio do Prêmio
Abradee (vencedores pelo 6º ano consecutivo)
e do prêmio oferecido pela Comissão de Integração Energética Regional (CIER).
Em Governança, o fechamento do primeiro ano de criação da Diretoria de Governança,
Risco e Compliance, nos fez confirmar que
o pioneirismo assumido pela Copel entre as
empresas estatais no cumprimento da Lei
nº 13.303/2016, trouxe resultados concretos
para o dia a dia da Companhia. As iniciativas
desenvolvidas durante o ano foram reconhecidas pela Fundação Getulio Vargas, que nos
identificou como a estatal que está mais alinhada com as exigências da nova lei.
Em Gestão de Pessoas, o maior resultado
aferido em 2017 foi o ingresso da Copel na lista elaborada pela revista Você S/A com as 150
melhores empresas para trabalhar. Esse reconhecimento nos faz ter a certeza que estamos
no caminho certo para garantir melhores condições de trabalho e qualidade de vida para
os copelianos. Também a manutenção do Programa de Demissão Incentivada nos permitiu
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manter o alinhamento às expectativas dos
nossos empregados, associada à implementação de ações que direcionam a Companhia
para um ambiente de maior competitividade
e de renovação do capital humano. Temos claro que o desenvolvimento da nossa força de
trabalho também passa pela valorização da
diversidade. Para reforçar o compromisso da
Companhia com o tema, mantivemos ativo
o Comitê Permanente de Diversidade, sendo responsável pela implementação de uma
agenda voltada à promoção de práticas inclusivas e alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 5).
Ingressando na visão de futuro do setor
de energia, entendemos que os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e em
Inovação são essenciais para o nosso posicionamento no mercado dentro de uma perspectiva de longo prazo. Detentores de uma

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

SUSTENTABILIDADE

CAPITAIS

marca reconhecida e valorizada no estado do
Paraná, sabemos que a nossa atuação deve
caminhar conjuntamente com a mudança do
comportamento do mercado consumidor. Iniciativas como geração distribuída, mobilidade
elétrica e armazenagem de energia indicam
que o mercado está em constante transformação, direcionando para novas formas de
atuação, em especial com relação à prestação
de serviços. O movimento de transformação
no setor está refletido na Consulta Pública 33,
que propõe, além do processo de privatização
da Eletrobras, a criação de um novo marco regulatório que prevê alterações conjunturais e
estruturais, com destaque para a possibilidade de abertura do mercado livre para todos os
consumidores.
A Copel permanece na Carteira do Índice
de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 2018, da
B3. Esta é a 12ª vez que a Companhia integra
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a carteira desde sua criação pela B3, em 2005.
Esse reconhecimento indica que estamos no
caminho certo com relação à adoção de boas
práticas em governança e sustentabilidade empresarial. Sabemos que a manutenção da Companhia no índice passa pela implementação de
ações de melhoria contínua, que abrangem todas as áreas da Empresa. Ainda, com relação ao
compromisso assumido pela Companhia com o
Pacto Global, ampliamos o nosso apoio ao processo de implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na região sul do
País, com o aceite do convite para coordenarmos o escritório regional do Programa Cidades
do Pacto Global. Foi mais um reconhecimento
do alinhamento entre as nossas iniciativas voluntárias com a missão e visão da Companhia.
Desejamos a todos uma boa leitura.
A Diretoria Executiva
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O ano foi marcado pelo fim do período de
recessão, embora a economia ainda tenha
registrado reflexos da crise, com interrupção
de serviços públicos pela falta de recursos
e situação crítica nas contas públicas de alguns estados. A economia brasileira, após
acumular decréscimo do PIB de 7,0% entre
2015 e 2016, mostrou sinais de recuperação
ao partir do último trimestre de 2016, que se
consolidou no primeiro semestre de 2017.
Também foram registrados resultados positivos nos leilões de linha de transmissão e
geração de energia realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O leilão de
geração de energia A-4, realizado em dezembro, teve demanda maior que a esperada e
terminou com R$ 13,9 bilhões de previsão de
investimentos em usinas para energia nova,
que será fornecida a partir de 2021. No total,
foram contratados 2,93 GW. Ainda em dezembro ocorreu o segundo leilão de transmissão
do ano, que teve oferta para os 11 lotes oferecidos, com deságio de até 50%. A previsão de
investimentos é de R$ 8,7 bilhões. Em abril,
foram arrematados 31 dos 35 lotes ofertados
pela Aneel, totalizando previsão de investimentos de R$ 12,1 bilhões. O próximo leilão previsto pela Aneel, em abril de 2018, será para compra de energia elétrica a partir de 2022 (A-4).
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R$ 13,9
bilhões

DE PREVISÃO DE INVESTIMENTOS EM
USINAS PARA ENERGIA NOVA QUE
SERÁ FORNECIDA A PARTIR DE 2021
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Do ponto de vista regulatório, em
2016, com a troca de titularidade do governo federal, foi possível observar mudança no modo de condução das políticas
voltadas ao setor de energia elétrica no
País, de caráter menos intervencionista e
buscando melhorar o ambiente de negócios para atração de novos investimentos
no setor. Exemplo dessa nova diretriz foi
a aprovação da Lei nº 13.360/2016, que
advém da Medida Provisória nº 735/2016.
De modo geral, a nova lei pretende
facilitar processos de privatização, reduzir a burocracia de leilões e custos da
União com subsídios a concessionárias,
permitindo a desestatização de distribuidoras estaduais que foram federalizadas.
Ao todo, foram alteradas doze normas
do setor, incluindo a Lei nº 10.848/2004,
tida como o marco legal do “novo modelo” do setor elétrico brasileiro. Genericamente, o novo regramento sinaliza ao
mercado intenção do governo federal de
desjudicializar o setor e apresentar mecanismos de resolução de problemas.
Na esteira dessas mudanças, em 2017
foi aberta a Consulta Pública nº 33/2017,
visando ao aprimoramento do marco legal do setor. Após prazo de encaminha-
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mento de contribuições por parte dos
agentes, o Ministério de Minas e Energia
elaborou documento com conjunto de
propostas a ser submetido ao Congresso Nacional. Entre os encaminhamentos
sinalizados pelo Ministério, estão aprimoramentos na formação de preços e funcionamento do mercado, internalização
de externalidades ambientais associadas
a emissões, separação de lastro e energia, ampliação do mercado livre e alterações na alocação de riscos de decisões
de despacho na contratação regulada.
Para os consumidores, a Aneel
anunciou, em dezembro, novidades
para 2018: a partir de 1º de janeiro os
consumidores com média mensal superior a 500 kWh poderão aderir ao
novo modelo tarifário. O objetivo é permitir que os consumidores possam alterar o horário de consumo de energia
e, assim, reduzir seus custos.
As perspectivas do setor para 2018
indicam novo período com baixo volume de chuvas, o que, com o custeio de
cerca de R$ 16 bilhões em subsídios,
poderá gerar aumento das tarifas. De
2014 a 2017, a tarifa de energia teve alta
em média de 31,5%.
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FUNCIONAMENTO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO
PLAYERS
COMO FUNCIONA O FORNECIMENTO DE ENERGIA
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).

CNPE

Conselho
Nacional de Política
de Energia

Comitê de
Monitoramento
do Setor Elétrico

MME

Ministério de
Minas e Energia

ONS

Operador
Nacional do
Sistema Elétrico

Fluxo de
Dinheiro

CCEE

Câmara de
Comercialização de
Energia Elétrica

TRANSMISSÃO

Receita do Serviço de Distribuição
Parcela A

DISTRIBUIÇÃO

ONS controla
geração de energia

Mecanismos
de contratação

ANEEL

Remuneração por
serviços de transmissão

Remuneração conforme
contrato de leilão

GERAÇÃO

Agência Nacional
de Energia Elétrica

LEILÃO PARA
FORNECIMENTO
DE ENERGIA

CONSUMIDOR

Compra
de energia

Custos
operacionais

Transmissão

Cota de
depreciação

Encargos
e tributos

Remuneração
do investimento

Destino: Geração,
Transmissão e
Governo

Indica quantidade
de energia
MME • define preço teto
ANEEL • promove leilão
CCEE • operacionaliza

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

Fluxo de
Dinheiro

Encargos e setoriais

Remuneração por
serviços de transmissão

Fluxo de
Energia

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

Remuneração de
serviços de distribuição

CMSE: Supervisiona a continuidade e a confiabilidade do suprimento elétrico.
ANEEL: Regula e fiscaliza a geração, transmissão, distribuição e comercialização de eletricidade. Define as tarifas de transporte e consumo, e
assegura o equilíbrio econômico financeiro das concessões.
ONS: Controla a operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) de modo
a otimizar os recursos energéticos.
CCEE: Administra as transações do mercado de energia e realiza os leilões oficiais.

Destino:
Distribuição

Total da Conta de Luz =
Parcela A + Parcela B

Governo

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

Parcela B

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).

Possibilidade 1

Nível de serviços
e agentes

Encargos e tributos

EPE

Empresa de
Pesquisa Energética

Encargos Conta
de luz única

Fluxo de
Energia

CMSE

Governo

GERAÇÃO
Possibilidade 2

Nível de concessão, regulação, fiscalização,
planejamento e monitoramento

Quem são os principais players do mercado do setor elétrico brasileiro

TRANSMISSÃO

DISTRIBUIÇÃO

Fluxo de
Energia

Fluxo de
Dinheiro

COMERCIALIZADORA

Contrato de fornecimento
de energia via comercializadora

CONSUMIDOR
LIVRE OU
ESPECIAL
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PRESENÇA DA COPEL
NOS ESTADOS BRASILEIROS
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RN

BA

LINHA DE TRANSMISSÃO

MT
USINA HIDRELÉTRICA

A Copel foi criada em 26/10/1954, sob a
forma de sociedade de economia mista, controlada pelo Estado do Paraná. Atualmente,
ações da Copel são negociadas na B3 e nas
Bolsas de Nova Iorque e Madri. 102-5
Maior empresa paranaense, a Copel tem
sede em Curitiba (PR) e atua em dez estados
brasileiros (Veja o mapa ao lado). Seus negócios são geração, transmissão, distribuição e
comercialização de energia, além de telecomunicações e gás natural. O sistema elétrico
da Empresa é composto por parque gerador
próprio de usinas, linhas de transmissão, su-

bestações, linhas e redes elétricas do sistema de distribuição e de um moderno sistema óptico de telecomunicações, que integra
todas as cidades do Paraná. No segmento
de energia, os principais clientes são consumidores do mercado regulado (residenciais, indústria e comércio) e consumidores
do mercado livre (indústria e comércio), regulados e fiscalizados pela Aneel. A Copel
Telecomunicações atua exclusivamente no
varejo (Veja mapa de atuação da Copel Telecomunicações na página 16). 102-2, 102-3,
102-4, 102-6

MG

SUBESTAÇÃO

SP
USINA EÓLICA

PR
SC

LINHA DE DISTRIBUIÇÃO

RS
ANEL DE FIBRA ÓTICA
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 103-1, 103-2

DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
REFERENCIAL ESTRATÉGICO 102-16
A gestão da Copel apoia-se nas diretrizes
estabelecidas em sua missão, visão e valores, que orientam suas ações e tomadas de
decisão, como se segue:
Missão: Prover energia e soluções para o
desenvolvimento com sustentabilidade.

•

•

Visão: Ser referência nos negócios em
que atua gerando valor de forma sustentável.
Valores:
•

•
•

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

•

•

Transparência: Prestação de contas das
decisões e realizações da Companhia para
informar seus aspectos positivos ou negativos a todas as partes interessadas.
Segurança e Saúde: Ambiente de trabalho saudável em que os trabalhadores e
os gestores colaboram para o uso de um
processo de melhoria contínua da proteção e promoção da segurança, saúde e
bem-estar de todos.
Responsabilidade: Condução da vida da
Companhia de maneira sustentável, respeitando os direitos de todas as partes interessadas, inclusive das futuras gerações
e o compromisso com a sustentação de
todas as formas de vida.
Inovação: Aplicação de ideias em processos, produtos ou serviços de forma a melhorar algo existente ou construir algo diferente e melhor.

Em dezembro de 2017, o Conselho de Administração aprovou o Planejamento Estratégico para o decênio 2018-2027.
Seguindo os referenciais estratégicos, o planejamento foi definido com foco na sustentabilidade dos negócios da Copel e
nas tendências do setor elétrico nacional e mundial, direcionando a Companhia para inovação tecnológica e prestação
de novos serviços.
As diretrizes estratégicas corporativas estão apresentadas
no quadro abaixo:

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CORPORATIVAS
•

Valorizar a força de trabalho

•

Reter talentos e conhecimento

•

Expandir os negócios de forma sustentável e rentável

•

Obter excelência em custos, processos e qualidade

•

Promover sinergia entre as diversas áreas
da Companhia

•

Investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação
com agregação de valor

Para as subsidiárias integrais, as diretrizes estão nos respectivos modelos de negócios, apresentados na página 20.
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102-45

ESTADO DO PARANÁ
58,63% Votante
31,07% Total

BNDESPAR
26,41% Votante
23,96% Total

CUSTÓDIA EM BOLSA
(Free Float)
13,68% Votante
44,17% Total

ELETROBRAS
1,06% Votante
0,56% Total

OUTROS ACIONISTAS
0,22% Votante
0,23% Total

(1) COPEL
TELECOMUNICAÇÕES S.A.
100,0%

(1) COPEL
RENOVÁVEIS S.A.
100,0%

(1) COPEL
COMERCIALIZAÇÃO S.A.
100,0%

(1) SÃO BENTO ENERGIA
100,0%

(1) CUTIA EMPREENDIMENTOS
EÓLICOS SPE S.A.
100,0%

BM&FBOVESPA
12,85% Votante
31,29%Total

NYSE
0,79% Votante
12,10% Total

LATIBEX
0,00% Votante
0,05% Total

(1) COPEL
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
100,0%

(1) COPEL
DISTRIBUIÇÃO S.A.
100,0%

(2) UEG ARAUCÁRIA LTDA.
60,0% Total

(1) NOVA EURUS IV
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
100,0%

(4) MARUMBI
TRANSMISSORA
DE ENERGIA S.A.
80,0% Total

(2) ELEJOR - CENTRAIS
ELÉTRICAS DO
RIO JORDÃO S.A.
70,0% Total

(1) NOVA ASA BRANCA I
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
100,0%

(4) COSTA OESTE
TRANSMISSORA DE
ENERGIA S.A.
51,0% Total

GE OLHO D’ÁGUA S.A.
100,0% Total

CENTRAL GERADORA
EÓLICA SÃO BENTO DO
NORTE I S.A.
100,0% Total

GE BOA VISTA S.A.
100,0% Total

CENTRAL GERADORA
EÓLICA SÃO BENTO DO
NORTE II S.A.
100,00% Total

(2) UEG ARAUCÁRIA LTDA
20,0% Total

GE FAROL S.A.
100,0% Total

CENTRAL GERADORA
EÓLICA SÃO BENTO DO
NORTE III S.A.
100,0% Total

(3) CARBOCAMPEL S.A.
49,0% Total

GE SÃO BENTO
DO NORTE S.A.
100,0% Total

CENTRAL GERADORA
EÓLICA SÃO MIGUEL I S.A.
100,0% Total

(1) NOVA ASA BRANCA II
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
100,0%

(4) MATA DE SANTA
GENEBRA TRANSMISSÃO
S.A.
50,1% Total

(1) NOVA ASA BRANCA III
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
100,0%

(4) GUARACIABA
TRANSMISSORA DE
ENERGIA (TP SUL) S.A.
49,0% Total

(1) SANTA MARIA ENERGIAS
RENOVÁVES S.A.
100,0%

(4) MATRINCHÃ
TRANSMISSORA DE
ENERGIA (TP NORTE) S.A.
49,0% Total

(1) SANTA HELENA
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
100,0%

(4) INTEGRAÇÃO
MARANHANSE TRANS. DE
ENERGIA S.A.
49,0% Total

(1) VENTOS DE SANTO
URIEL S.A.
100,0%

CENTRAL GERADORA
SÃO MIGUEL II S.A.
100,0% Total

CENTRAL GERADORA
SÃO MIGUEL III S.A.
100,0% Total

(4) CAIUÁ TRANSMISSORA
DE ENERGIA S.A.
49,0% Total

USINA DE ENERGIA EÓLICA
CUTIA S.A.
100,0% Total

(4) CANTAREIRA
TRANSMISSORA DE
ENERGIA S.A.
49,0% Total

USINA DE ENERGIA EÓLICA
GUAJIRU S.A.
100,0% Total

(4) PARANAÍBA
TRANSMISSORA DE
ENERGIA S.A.
24,5% Total

USINA DE ENERGIA EÓLICA
JANGADA S.A.
100,0% Total

(4) TRANSMISSORA SUL
BRASILEIRA DE ENERGIA S.A.
20,0%Total

USINA DE ENERGIA EÓLICA
MARIA HELENA S.A.
100,0% Total

(5) UHE GOVERNADOR
JAYME CANET JÚNIOR
(MAUÁ)
51,0% Total

USINA DE ENERGIA EÓLICA
POTIGUAR S.A.
100,0% Total

(5) UHE BAIXO IGUAÇU
30,0% Total

USINA DE ENERGIA EÓLICA
ESPERANÇA DO NORDESTE S.A.
100,0% Total

(1) Subsidiária Integral
(2) Controladas
(3) Coligadas
(4) Controladas em conjunto
(5) Consórcios

USINA DE ENERGIA EÓLICA
PARAÍSO DOS VENTOS DO
NORDESTE S.A.
100,0% Total
3

Situação em 31 de dezembro de 2017

(4) DOMINÓ HOLDINGS S.A.
49,0% Total

(2) COMPANHIA
PARANAENSE DE
GÁS-COMPAGAS
51,0% Total

(3) COPEL AMEC S/C LTDA.
(Em Liquidação)
48,0% Total

(3) SERCOMTEL S.S.
TELECOMUNICAÇÕES
45,0% Total

(3) FOZ DO CHOPIM
ENERGÉTICA LTDA.
35,8% Total

3) DOIS SALTOS EMPREEN.
DE GERAÇAÕ ENERGIA
ELÉTRICA LTDA.
30,0% Total

(3) DONA FRANCISCA
ENERGÉTCA S.A.
23,0% Total

(4) VOLTALIA SÃO MIGUEL
DO GOSTOSO I
PARTICIPAÇÕES S.A.
49,0% Total

(4) PARANÁ GÁS
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
30,0% Total
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RISCOS ESTRATÉGICOS DOS
NEGÓCIOS DA COPEL 102-15
RISCOS ESTRATÉGICOS
A gestão de riscos da Companhia
respeita, além de sua Política de Gestão
Integrada de Riscos Corporativos e a legislação vigente no País, estruturas e padrões reconhecidos, como o Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) e a ISO 31000,
aplicando-se às áreas corporativas, suas
subsidiárias integrais e controladas, controladas em conjunto e coligadas.
Alinhando gestão de riscos e boas
práticas socioambientais, a Companhia
tem como princípio conduzir suas ações
com responsabilidade e em contribuição
para geração de valor para todas as partes
interessadas. Em sintonia com esse princípio, o modelo de gestão de riscos adotado pela Companhia considera aspectos
legais, regulatórios, socioambientais e
reputacionais em subsídio ao processo
decisório - e à execução de atividades
operacionais. No modelo são definidos
igualmente os critérios de classificação
de risco, a possibilidade de ocorrência e
os impactos gerados, que proveem ferramentas para seu tratamento preventivo e
mitigatório. 102-11

No final de 2017, a Copel revisou os riscos
estratégicos associados às suas operações,
conectando-os com o Planejamento Estratégico 2018-2027. O trabalho consistiu em
identificação e análise dos riscos, definição
de plano de controle e contingência, e estabelecimento de ações de monitoramento.
O quadro a seguir demonstra os riscos
que a Copel está sujeita:

RISCOS CORPORATIVOS:
•
•
•
•
•
•

Passivos judiciais;
Segurança da informação (cibersecurity);
Fraude/corrupção nas operações;
Perda de conhecimento;
Risco de crédito e liquidez; e
Inovação e tecnologia.

Os riscos associados às atividades das
subsidiárias integrais da Copel estão relatados nos modelos de negócios apresentados na página 20.
Outras informações sobre os riscos da
companhia estão disponíveis no Formulário 20-F e no link.
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DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO
A Copel Distribuição S.A é uma prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica,
por concessão do Governo Federal e tem como atividades:
• Prestar serviço público de distribuição de energia elétrica e serviços correlatos; e
• Estudar, planejar, projetar, implantar, operar e manter sistemas de distribuição de energia elétrica.

INSUMOS
POR CAPITAL

Em 2017 foram 4.561.484 clientes atendidos (residenciais, industriais, comerciais,
rurais e outros – poder público, iluminação pública, serviços públicos e próprio).

GERANDO VALOR
COMPARTILHADO PARA:

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA COPEL DISTRIBUIÇÃO

FINANCEIRO
• R$ 469 milhões
investidos
• R$ 406 milhões
de custeio

HUMANO
• 5.746 empregados
próprios
• 6.167 trabalhadores
terceirizados

SOCIAL E DE
RELACIONAMENTO
• Gestão da satisfação dos clientes
• Canais de relacionamento
(clientes, fornecedores,
comunidades, órgão
regulador e empregados)

INFRAESTRUTURA
• 369 subestações
• 196.951,2 km de linhas
e redes de distribuição

NATURAL

• EBITDA R$

FORNECEDORES

• R$

573,1 milhões

198 milhões em volume contratado

• 81% de satisfação

• 5.239.850 litros
de combustíveis
• 25.983,115 GWh
de energia comprada

MANTER A CONCESSÃO

PRIORIZAR AS PESSOAS

CONTRIBUIR PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DO ESTADO DO PARANÁ

EMPREGADOS

• 191

mil horas de treinamento
• 918 milhões em salários e benefícios

CLIENTES

• Índice de satisfação Aneel –

80,69 (1º Lugar)

• Índice de Satisfação de Qualidade Percebida
(ISQP): 90,3 (1º lugar)

• Atender os clientes
com excelência

• Desenvolver talentos e
reter o conhecimento

• Orientar sobre o uso seguro
e racional da energia elétrica

INTELECTUAL

• Manter o equilíbrio econômicofinanceiro da concessão

• Promover ações de interesse
social alinhados ao nosso negócio

•

• R$ 18 milhões
investidos

• Renovar e modernizar os ativos
da concessão

• Promover ações de melhoria
de qualidade de vida
dos empregados

horas de voluntariado
95.910 beneficiários em palestras nas escolas,

• Investir em inovação e
novas tecnologias

•

92,84 (1º lugar): Prêmio Abradee de

• Primar pela segurança
no trabalho

RISCOS ESTRATÉGICOS:
• Perda da concessão
• Instabilidade regulatória
• Defasagem tecnológica
• Adversidades climáticas severas

COMUNIDADE

ÓRGÃOS
REGULADORES

• 156 ativos imobiliários
• 2.049 veículos
de frota própria

HOLDING

• Falha no atendimento do critério
de qualidade do contrato de concessão
• Falha no atendimento do critério de eficiência
econômico-financeira do contrato de concessão.

• 1.818

associações e Institutições sem fins lucrativos
Responsabilidade Social

• Duração Equivalente por Consumidor –
DEC : 10,46
• Frequência Equivalente por
Consumidor – FEC: 6,83
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• Geração:
880 empregados próprios
• Transmissão:
647 empregados próprios

INFRAESTRUTURA

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

• 17 Usinas hidrelétricas
• 1 Termelétrica
• 11 Complexos eólicos
• 2.699 km em
linhas de transmissão

NATURAL
• 78.077
toneladas de carvão

AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO
NO MERCADO DE GERAÇÃO
E TRANSMISSÃO DE FORMA
SUSTENTÁVEL E RENTÁVEL

INVESTIR EM INOVAÇÃO, BUSCAR AS
MELHORES PRÁTICAS E PESQUISAR
NOVAS TECNOLOGIAS

RENOVAR E MODERNIZAR OS ATIVOS
COM VISÃO DE LONGO PRAZO

FINANCEIRO

INTELECTUAL

• R$ 6,07 milhões
investidos

• R$ 1.071,3 milhões
investidos

• R$ 18,5 milhões
investidos em P&D

• EBITDA R$

1.816 milhões

• OAC4 – Copel GeT – 122,8 milhões e
Eólicas – 22,4 milhões

FORNECEDORES

• OAI5 – Copel GeT – 696,3 milhões e
Eólicas – 473,5 milhões
• OAI – Participações – 248,2 milhões

MAXIMIZAR A RENTABILIDADE DA
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA

SOCIAL E DE
RELACIONAMENTO
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GERANDO VALOR
COMPARTILHADO PARA:

• Água:
1,26 m³/s por kWh

• 36 subestações da Rede Básica

ANEXO

A Copel Geração e Transmissão S.A. (Copel GeT) é uma sociedade anônima de capital fechado,
subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia (Copel ou Controladora), que atua com
tecnologia de ponta nas áreas de geração e transmissão de energia. Opera um sistema elétrico com
parque gerador de usinas (hidrelétricas, térmicas e eólicas), linhas de transmissão e subestações,
inclusive em parceiras por meio de sociedades de propósito específico.

HOLDING
HUMANO

SUMÁRIO
DA GRI

DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO

MODELO DE NEGÓCIOS
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

CONTEXTO
DO SETOR

TREINAR E CAPACITAR OS
EMPREGADOS CONTINUAMENTE

RISCOS ESTRATÉGICOS

OTIMIZAR OS RECURSOS
DA CONCESSÃO

RETER O CONHECIMENTO

MANTER AS CONCESSÕES
E AUTORIZAÇÕES

PRIMAR PELA SEGURANÇA
NO TRABALHO

• Perda de concessões

• Instabilidade regulatória

• Nível de expansão insuficiente para
garantir a sustentabilidade da companhia

• Queda de rentabilidade dos negócios

• Risco hidrológico

• Queda de rentabilidade dos projetos
(novos negócios)

EMPREGADOS

• 190.256

CLIENTES

•

COMUNIDADES

horas de treinamento

19.866.907,902 MWh
de energia gerada

• R$ 22,2 milhões aplicados em
ação social e em projetos culturais,
esportivos, etc.

OAC - Orçamento Anual de Custeio

4

OAI - Orçamento Anual de Investimento

5
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MODELO DE NEGÓCIOS
COPEL COMERCIALIZAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO
A Copel Comercialização S.A é a subsidiária integral da Copel
responsável pela comercialização de energia no mercado livre.

INSUMOS
POR CAPITAL
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA COPEL COMERCIALIZAÇÃO

FINANCEIRO

SOCIAL E DE
RELACIONAMENTO

INTELECTUAL

• R$ 66,3 milhões de
capital social subscrito
e integralizado

• Relacionamento com clientes livres,
consumidores, comercializadores e
geradores de energia

• Equipe com expertise em compra
e venda de energia, inteligência
competitiva, estudos de preços

HUMANO
• 38 empregados próprios

INFRAESTRUTURA
• Sistema de gestão
de comercialização
• Aplicativo Mobile
• Sistema de medição (MEC)
• Site da Comercialização

NATURAL
• Consumo de água e energia
(administrativo da holding)
• Comercialização
de energia incentivada
(fontes renováveis)

HOLDING

5
• Estar entre as 5
maiores empresas
do Brasil do ramo de
atuação até 2025

GERANDO VALOR
COMPARTILHADO PARA:

• Lucro líquido de R$

13 milhões

• 249 clientes em 15 estados

• Ser reconhecida pelo
mercado (geradores e
compradores) pela excelência
no atendimento e nos serviços
prestados até 2025

• Ter uma força de trabalho
engajada e empreendedora

RISCOS ESTRATÉGICOS (RELATIVOS A COMPRA E VENDA DE ENERGIA)
• Exposição financeira das operações
de compra e venda
• Inadimplência
• Aumento da concorrência

• Não desenvolvimento de uma
cultura de comercialização
• Regulatório
• Instabilidade econômica

CLIENTES

EMPREGADOS

• 507 contratos de
venda de energia
•

206,44 MW médios de energia

•

401,15 MW médios de energia
convencional comprada e vendida

incentivada (fontes renováveis)
comprada e vendida

• Satisfação dos colaboradores
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MODELO DE NEGÓCIOS
COPEL TELECOMUNICAÇÕES
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DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO
A Copel Telecomunicações
Propósito:
• Aumentar a participação no mercado com valor agregado ao cliente de forma inovadora e sustentável.
• Ser benchmark dos requisitos de qualidade da Anatel até 2020.

INSUMOS
POR CAPITAL

INTELECTUAL
• Conhecimento do negócio
• Alinhamento às melhores
práticas internacionais
de Telecom
• Modelo de Excelência
da Gestão – MEG
• Balanced Scored
Card – BSC

SOCIAL E DE
RELACIONAMENTO
• Reconhecimento da marca no
estado do Paraná e no Brasil
• Confiança dos stakeholders
• Relacionamento com
clientes: desenvolvimento
e manutenção de múltiplos
canais de relacionamento

GERANDO VALOR
COMPARTILHADO PARA:

Estratégia de negócio:
• Maximizar o valor da Empresa de forma Sustentável, através do aumento das vendas com produtos e serviços atuais
e de valor agregado e da eficácia e integração dos processos com ganho de escala.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA COPEL TELECOMUNICAÇÕES

NATURAL

665 m³
• Energia: 674,6 MWh
• Combustíveis: 231 mil litros
• Consumo de Água:

• Desenvolver mercados potenciais a partir da
inovação e excelência dos serviços;

• Expandir o fornecimento dos serviços com
alto valor agregado e disponibilidade;

• Inovação, sinergia e agregação de valor
aos clientes, a partir da integração de
telecomunicação e tecnologia da informação;

• Garantir a valorização e perspectiva
profissional aos empregados da Telecom,
com o desenvolvimento das competências e
motivação para alto desempenho;

• Gerir a cadeia de suprimentos e a relação
com fornecedores, alinhando valores,
qualidade e desempenho;

• Agilizar o processo decisório e a prestação de
serviço aos clientes, para aumentar a entrega
de valor e o desempenho empresarial.

• Margem EBITDA -

HOLDING

FORNECEDORES

EMPREGADOS

• Resultado das operações
sendo reinvestido no negócio

• Backbone

• Financiamentos com
Recursos Externos

• Redes de operação

• Servidores
• Centro de operações
• Sistemas específicos, incluindo
segurança e proteção de dados
• Postes e torres

HUMANO
• 649 empregados
próprios

• 38,35% dos valores contratados são de fornecedores do Paraná (66,27% do total de fornecedores).

• 81% de satisfação (pesquisa 150 Melhores empresas para Trabalhar)
• 40.573 horas de treinamento

• SCM 5 - Garantia de Velocidade Média Contratada: (95%): 100%
• SCM 9 - Taxa de Disponibilidade (99%): 99,99%

IMPACTOS POSITIVOS:
• Aumento de Vendas de Produtos e Serviços de Valor Agregado
• Garantir a qualidade do atendimento e serviço prestado.

INFRAESTRUTURA

• Anuário Telecom: dez mais rentáveis do setor pelo quarto ano consecutivo
e destaque no segmento de data center e collocation (Fórum Editoria e FGV).

• SCM 4 - Garantia de Velocidade Instantânea Contratada ( 95%): 95,44%

• SCM 10 - Taxa de atendimento até 20s (85%): 86,69%

CLIENTES

• SCM 14 - Taxa de Resposta ao assinante (95%): 98,52%
• Prêmio Anuário Telesíntese – categoria Inovação.

• Garantir a capacidade de investimento e liquidez para expansão com rentabilidade.

FINANCEIRO

• Aumento da Receita Operacional Bruta em 19%.

• Envolvimento de fornecedores e parceiros em programas de sustentabilidade.

(álcool + diesel + gasolina)
• Baterias: 7.300 elementos
individuais de baterias

35,14%

• Melhor operadora de banda larga fixa no Paraná 2016 (percepção dos consumidores).

• Contribuição com o desenvolvimento social e econômico do Paraná.

• Internet mais rápida do Brasil (pelo Portal Minha Conexão).

• Otimização dos custos e aumento de produtividade devido à gestão de custos
por processos e direcionadores

• Está entre as 10 Empresas Melhores em Gestão 2017 da FNQ.
• Disponibilização de link de dados de alta qualidade em todas as escolas estaduais (ODS 4)
• Manutenção da base de clientes do Programa Paraná Conectado (ODS 1, ODS 8, ODS 10)

RISCOS ASSOCIADOS ÀS DIVERSAS ATIVIDADES:
• Restrição de recursos disponíveis para plano de investimentos.
• Requisitos regulatórios de qualidade.
• Obsolescência tecnológica dos produtos.

COMUNIDADES

• Ações sociais em rede (ODS 16 e ODS 17) com fornecedores, parceiros de negócio,
voluntários da Copel e outras empresas
• Projeto Internet Sem Bullying (ODS 4 e ODS 5)
• Inclusão social por meio da disponibilização de infraestrutura
de dados e internet para iniciativas governamentais como
Justiça no Bairro, Paraná Cidadão, Mutirão da
Cidadania, entre outros. (ODS 10, ODS 16 e ODS 17)
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COPEL EM
NÚMEROS

SOBRE O
RELATÓRIO

O modelo de Governança Corporativa
da Copel baseia-se nos princípios de transparência, equidade, prestação de contas
(accountability) e responsabilidade corporativa, seguindo as melhores práticas do mercado e buscando os melhores resultados para
as partes interessadas. As práticas de governança corporativa adotadas cumprem as
exigências estabelecidas para as empresas
listadas no Nível 1 de Governança Corporativa da B3 e têm como referência o Código de
Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), atendendo aos dispositivos
da Lei nº 13.303 de 2016, Instrução CVM 586
de 2017 e legislação aplicável. 103-1
Para que a Companhia seja permanentemente conduzida por princípios éticos, todos que atuam em seu nome são regidos
por um Código de Conduta desenvolvido
em consonância com os valores da Copel,
Princípios do Pacto Global e Princípios de
Governança Corporativa. 103-2

MENSAGEM DA
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As práticas de governança corporativa
adotadas cumprem as exigências
estabelecidas para as empresas listadas no
Nível 1 de Governança Corporativa da B3

Conheça as práticas e políticas
de governança que norteiam
a condução da Companhia:
POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
PRÁTICAS DE GOVERNANÇA
CÓDIGO DE CONDUTA

GESTÃO DE GOVERNANÇA,
RISCO E COMPLIANCE

ESTRUTURA DA GOVERNANÇA

A Diretoria de Governança, Risco e Compliance (DRC) atua com as áreas da Companhia para aprimorar as práticas de governança na busca dos melhores resultados para
as partes interessadas. 103-2

Em conformidade com o Estatuto Social, a
gestão da Copel organiza-se em estrutura formada
por quatro órgãos deliberativos de caráter permanente, com diferentes níveis de responsabilidade,
assessorados por comitês técnicos. 102-18

103-2, 103-3
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DA COPEL

Assembleia Geral
de Acionistas
Conselho Fiscal

Conselho de Administração

Diretoria Reunida

Comitê de Auditoria
Estatutário

Auditoria Interna

Presidência

Conselho de
Orientação Ética

HOLDING

Comitê de Divulgação de Atos
e Fatos Relevantes

Diretoria de Finanças e de
Relações com Investidores

Diretoria de Gestão Empresarial

Diretoria Jurídica e de
Relações Institucionais

Diretoria de Desenvolvimento
de Negócios

Diretoria de Governança,
Risco e Compliance

CAPITAIS

SUMÁRIO
DA GRI

ANEXO
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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
A Assembleia Geral de Acionistas tem a responsabilidade de definir as diretrizes dos negócios da Companhia
e tomar decisões estratégicas. Ela é formada por acionistas com direito a voto, reunindo-se em fórum ordinário
no primeiro quadrimestre de cada ano e, extraordinariamente, em qualquer data, sempre que necessário.

Cinco membros representando
o Estado do Paraná, acionista
majoritário da Companhia;

Dois membros do BNDES
Participações S.A. – BNDESPAR,
conforme previsto no acordo de acionistas celebrado com o Estado do Paraná;

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CAD
O Conselho de Administração é órgão deliberativo, sendo responsável por definir a orientação geral da Companhia,
em conformidade com as competências estabelecidas no
Estatuto Social da Copel e em Regimento Interno do CAD,
que prevê as ações em casos que envolvam conflitos de
interesse. No caso da constatação de alguma situação de
conflito, o fato é publicamente reportado nas atas das reuniões do Conselho de Administração. Não foram identificados casos de tal natureza em 2017. 102-25, 102-26
É composto por nove membros, dos quais sete independentes, indicados e eleitos de acordo com as regras previstas na legislação vigente, Lei nº 6.404/1976,
e Lei n° 13.303/2016, e as deliberações normativas
do Conselho de Controle das Empresas Estaduais
(CCEE), além de observância à Regra 10A-3 da Securities Exchange Act. Os conselheiros são eleitos para
exercer mandato de dois anos, com possibilidade de
recondução. É vedado ao Diretor Presidente da Companhia exercer a função de Presidente do Conselho de
Administração. 102-22, 102-23

Um membro representando os
empregados, eleito na forma da
legislação estadual pertinente,
a Lei Estadual nº 8.096/1985,
regulamentada pelo
Decreto nº 6.343/1985 e
pela Lei Estadual nº 8.681/1987;
e Lei Estadual nº 8.681/1987; e
Um membro representando os
acionistas minoritários, na forma
do artigo 239 da Lei das S.A.6
a eleição ocorre em separado (os acionistas controladores não podem votar), tendo
nela direito de voto os acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais, considerando-se eleito o candidato que obtiver maior representação percentual do capital
social da Companhia, sem limite mínimo.
6
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Perfil dos integrantes dos órgãos de governança de acordo com
critérios de diversidade 405-1
Percentual de representantes dos órgãos
de governança (por gênero)

2017

2016

2015

Homens

84%

95%

97%

Mulheres

16%

5%

3%

Total

100%

100%

100%

2017

2016

Abaixo de 30 anos

0%

0%

Entre 30 e 50 anos

28%

20%

Acima de 51 anos

72%

80%

Total

100%

100%

Percentual de representantes dos órgãos
de governança (por faixa etária)

COPEL EM
NÚMEROS

SOBRE O
RELATÓRIO

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

CONTEXTO
DO SETOR

SOBRE A COPEL
E MODELO DE NEGÓCIOS

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

SUSTENTABILIDADE

CAPITAIS

SUMÁRIO
DA GRI

ANEXO

CONSELHO FISCAL

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Órgão permanente que analisa e emite
parecer sobre as demonstrações financeiras
e fiscaliza os atos dos administradores quanto a seus deveres legais e estatutários. É
formado por cinco membros titulares e igual
número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas para mandato anual, com possibilidade de reeleição.
102-22

Órgão independente, de caráter consultivo e permanente, de assessoramento ao
Conselho de Administração, formado por cinco membros em sua maioria independentes
escolhidos entre os Conselheiros de Administração, conforme previsto na Regra 10A-3
da Securities Exchange Act, para mandato de
dois anos. Um dos integrantes do Comitê de
Auditoria deve deter experiência reconhecida
em assuntos de contabilidade societária, em
atendimento ao Art. 25 da Lei nº 13.303/2016.

DIRETORIA DA COPEL

COMITÊ PERMANENTE DE DIVULGAÇÃO
DE ATOS E FATOS RELEVANTES

A Diretoria tem funções executivas e
responsabilidade de assegurar o cumprimento da estratégia da Companhia. É formada por seis membros, sendo um diretor
presidente, cinco diretores, eleitos pelo
Conselho de Administração para mandato
de dois anos, sendo permitidas três reconduções consecutivas. As responsabilidades
das diretorias estão apresentadas individualmente no Regimento Interno da Diretoria
da Copel, incluindo as diretrizes associadas
a questões sociais, ambientais e econômicas. A Companhia poderá ter, ainda, um Diretor Adjunto. 102-20, 102-26

Órgão responsável por assessorar a Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores
(DFI) na aplicação da Política de Divulgação de
Informações e Preservação de Sigilo da Copel.
Cabem a seus membros a revisão e a aprovação
das informações a serem divulgadas ao mercado de capitais por meio de Relatórios Contábeis
Trimestrais (ITR); Demonstrações Financeiras
Padronizadas (DFP); Formulário de Referência
(FRE); Formulários 20-F e 6-K para arquivo na
Securities and Exchange Commission (SEC);
Fatos Relevantes, Comunicados e press-releases; Outros documentos da área de Relações
com Investidores.
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INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS
INTEGRANTES DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA
PROCESSO DE SELEÇÃO E NOMEAÇÃO

2017 o destaque foi o
1º Encontro do Ciclo de
Palestras da Diretoria
de Governança, Risco
e Compliance

A Copel observa os princípios da Governança Corporativa e está em processo de adequação aos dispositivos da Lei
nº 13.303/2016, do Decreto Estadual nº
6.263/2017 e das deliberações normativas do
Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE). Destacamos o aprimoramento do
processo de indicação e avaliação dos membros dos órgãos de governança. São observados, além dos requisitos mínimos exigidos
pelas legislações aplicáveis e pelo Estatuto
Social da Companhia, os critérios e diretrizes
estabelecidos em políticas internas. Os candidatos devem apresentar os currículos e demais documentos pertinentes, como declaração de desimpedimento, com base no Art.
147, § 4º, da Lei nº 6.404/1976; declaração de
experiência profissional e formação acadêmica compatíveis com o exercício das funções a
serem desempenhadas. Além disso, passam
por análise de conformidade realizada pela
Diretoria de Governança, Risco e Compliance da Copel, após a realização de background
check, que verifica eventuais elementos que
impeçam a eleição dos indicados. Atualmente, a Copel não adota critérios de promoção
de diversidade na indicação e eleição dos integrantes dos órgãos de governança.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
DOS ADMINISTRADORES E DOS
CONSELHEIROS FISCAIS
Em consonância com as melhores práticas de governança corporativa, e adequando-se a Lei nº 13.303/2016, a Copel tem
evoluído em seu processo de avaliação de
desempenho da Administração (Conselho de
Administração e Diretoria Executivas, da Holding e Subsidiárias Integrais), Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho Fiscal da Holding e Subsidiárias Integrais.
Em 2017, a avaliação, realizada pela consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC),
atendeu às determinações do Conselho de
Administração quanto à inserção de critérios
quantitativos que representassem o alcance
dos objetivos estratégicos corporativos nas
avaliações da Diretoria Executiva e das Diretorias das Subsidiárias Integrais, conforme o
planejamento estratégico estabelecido por
meio de contrato de gestão corporativo para
o ano. Para enriquecimento do processo, foi
também incorporada a este avaliação pelos
pares (diretores, conselheiros e integrantes
dos comitês) por meio de formulário. 102-28

DESENVOLVIMENTO
A Diretoria de Governança, Risco e Compliance promoveu ciclos de palestras para todos os Administradores e conselheiros da Copel e de suas participações, visando melhorar
seu desempenho e uniformizar a compreensão quanto a riscos e opções de prevenção.
Em 2017 merecem destaque os dois Encontros do Ciclo de Palestras destinado à Alta
Administração da Copel. O primeiro com o
tema “compliance”: “Como proteger-se de
Novos Riscos”, com breve contextualização sobre a Lei Anticorrupção brasileira (Lei Federal
nº 12.846/2013). O segundo abordou o tema
“Gestão de Riscos e Controles Internos”.

CAPITAIS
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consulta a seu inteiro teor pode ser feita nos
canais online internos e externos da Copel,
por meio do Portal de Compliance.
Os treinamentos disponibilizados para
disseminação do Programa de Integridade
no período contaram com as seguintes participações: 205-2

Código de Conduta

Lei Anticorrupção

Lei das Estatais, Governança
Corporativa, Estratégia Empresarial,
Controle Interno e Gestão Estratégica
de Riscos Empresariais

632 empregados

97 empregados

PROGRAMA DE INTEGRIDADE
A divulgação e a disseminação do Programa de Integridade são feitas periodicamente
em meio eletrônico para toda a Companhia. A

8.200 empregados

CAPITAIS

A Administração da Companhia participou
de treinamento presencial sobre a Lei Anticorrupção, a Lei das Estatais, Governança
Corporativa, Estratégia Empresarial, Controles Internos e Gestão Estratégica de Riscos
Empresariais, contemplando 25 membros.
Em 2017, 117 parceiros comerciais da Copel foram comunicados sobre as medidas anticorrupção adotadas pela Companhia, representando 10% do total. 205-2

PRÁTICAS DE INTEGRIDADE
A Companhia publicou em 2017 seu Programa de Integridade, conjunto de mecanismos internos de integridade, ética, transparência, gestão de riscos, controles internos, compliance,
auditoria interna e aplicação do Código de Conduta, que devem ser observados por todos os
empregados, administradores e conselheiros
fiscais. Tem como objetivo prevenir, detectar e
remediar possíveis atos que tenham impacto
sobre a Empresa. A iniciativa prevê a conformidade da Copel à Lei nº 13.303/2016, que entrará
em vigor em junho de 2018. 103-3, 205-1

SUSTENTABILIDADE

CÓDIGO DE CONDUTA
A Copel mantém, desde 2003, seu Código de Conduta, que serve como instrumento orientador dos atos de todas as pessoas
que exercem atividades em nome da Copel,
às quais cabe a responsabilidade de reger-se por suas disposições e de aplicar, em
seu âmbito de responsabilidade, o conteú-
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do do Código e promover sua divulgação,
seu entendimento e sua internalização nas
práticas cotidianas.

AVALIAÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO
103-3, 205-1
Atualmente o Código de Conduta é o mais
relevante instrumento norteador para prevenção e combate à corrupção e, de forma complementar, a Companhia dispõe de políticas e
documentos normativos relacionados ao tema.
No mesmo sentido, os processos operacionais são anualmente avaliados quanto aos
riscos relacionados a erros ou fraudes que
possam interferir nos resultados das demonstrações financeiras, sendo estabelecidos controles internos, submetidos a testes pela Auditoria Interna e pelo Auditor Independente,
com resultados relatados à Administração.
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Os testes realizados pela Auditoria Interna sobre os controles internos ocorrem anualmente, a partir de outubro, e são finalizados,
com avaliação de gravidade e magnitude das
deficiências, por ocasião do arquivamento do
Formulário 20-F na SEC (abril de cada ano).
Em 2017, foram considerados, para efeito de
número de operações, as unidades de negócio Holding, Geração e Transmissão, Distribuição, Telecomunicações e Comercialização.
Nos anos anteriores havia sido levado em
conta o número de processos mapeados para
atendimento à Lei Sarbanes-Oxley, aplicável
às empresas que têm ações listadas em bolsa de valores estadunidense. Em tal contexto, 100% das operações da Copel foram submetidas a avaliações de riscos relacionados a
corrupção. A Companhia identificou 1 caso de
corrupção no ano de 2017, tal fato resultou no
desligamento do empregado. 103-3, 205-3
Para 2018, a Copel tem como meta a implantação das seguintes iniciativas:
• implementação do canal de denúncia terceirizado;
• background check (verificação de antecedentes) para fornecedores considerados
críticos; e
• treinamento sobre a atualização do Código de Conduta.
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CANAIS DE DENÚNCIA
Visando acolher opiniões, críticas, reclamações, denúncias e consultas pessoais relativas às atividades empresariais, a Copel
disponibiliza canais de comunicação, apresentados a seguir, os quais, além de contribuir
para o combate a fraudes e corrupção, ampliam o relacionamento da Organização com
as partes interessadas. 102-17, 103-2, 103-3

Veja o quadro de Canais de Denúncias:
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.
O canal garante proteção à 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.
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Ouvidoria - São dois os canais abertos aos
públicos, interno e externo para sugestões, reclamações e denúncias, disponíveis nos dias
úteis, das 8h às 18h, com ligação gratuita:
•

•

Ouvidoria Copel Distribuição, disponível pelo
telefone 0800-647-0606 e pelo e-mail ouvidoria@copel.com, a qual também está apta
a receber manifestações pessoalmente ou
por correspondência enviada ao endereço
na Rua Professor Brasílio Ovídio da Costa,
1703, Santa Quitéria, em Curitiba - PR.
Ouvidoria Copel Telecomunicações: disponível pelo telefone 0800-649-3949 e pelo
e-mail ouvidoriatelecom@copel.com, também apta a receber manifestações pessoalmente ou por correspondência enviada ao endereço na Rua Emiliano Perneta,
756, Batel, em Curitiba - PR.

Comissão de Análise de Denúncias de
Assédio Moral (CADAM) - Comissão de atendimento e apoio a todo empregado vítima de
assédio moral no ambiente de trabalho. As informações são confidenciais e tanto o denunciante
quanto o denunciado têm garantia de preservação de identidade. e-mail: cadam@copel.com
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Conselho de Orientação Ética (COE) –
Órgão consultivo que aprecia e emite orientação em processos relacionados à conduta
ética na Companhia, com prazo máximo de
90 dias para resposta final. e-mail: conselho.
etica@copel.com
Além desses canais, a Copel é receptiva
a demandas de informação, solicitação de
serviços, críticas ou sugestões de melhoria,
orientações e reclamações de seus públicos
de relacionamento por meio de diversos canais de atendimento.

•
•

Números dos canais de denúncia:
Demandas tratadas pelo COE em 2017:
Denúncias: 17
Consultas: 27

Denúncias recebidas pelo Canal de Comunicação Confidencial em 2017:
• Procedentes: 42
• Improcedentes: 24
• Denúncias com ausência de conteúdo ou
dados insuficientes: 9
• Pendentes: 7
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GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Na 13ª Carteira do Índice
de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) 2018 da B3

Os desafios voltados à sustentabilidade constam do referencial estratégico da Copel, por meio
da missão, visão, valores e diretrizes estratégicas,
estando alinhados com o planejamento empresarial e vinculados ao objetivo estratégico “Melhorar
o desempenho em governança e sustentabilidade”.
Em seu esforço contínuo por melhoria do
desempenho voltado à sustentabilidade, além
da gestão de temas e indicadores, a Copel considera expectativas das partes relacionadas e
procura aprimorar a comunicação e o relacionamento com estas.
Para isso, a Companhia adota as principais práticas de mercado, com foco em:
• Direcionar e avaliar o desempenho, e comparar as práticas com as referências mundiais e
nacionais: questionário da RobecoSAM (Dow
Jones Sustainability Index – DJSI), Indicadores Ethos para Modelos de Negócios Sustentáveis e Responsáveis e o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE – B3).
•

Project (CDP) e Global Greenhouse Gas
Protocol (GHG).
Entre os resultados alcançados destacam-se a
permanência da Copel:
• Na 13ª Carteira do Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) 2018 da B3;

•

No Morgan Stanley Capital International Environmental, Social e Governance Rating (MSCI
ESG Ratings)7;

•

Na carteira do FTSE 4Good Emerging Index8.

Relatar desempenho da Copel e engajar públicos: Global Reporting Initiative (GRI),
Relato Integrado (IR), Carbon Disclosure

7

Fornece aos investidores institucionais ferramenta de integração ambiental, social e de governança (ESG) mais sólida para ajudá-los a mitigar riscos e aumentar a criação de valor a longo prazo.

8

A série FTSE4Good é uma ferramenta para investidores elaborada pela empresa independente de produção de índices FTSE, composta pela The Financial
Times e pela London Stock Exchange. Esse índice mede o desempenho das empresas nos âmbitos ambiental, social e de governança.
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COMPROMISSOS VOLUNTÁRIOS
A Copel tem assumido ao longo de sua trajetória diversos
compromissos voluntários que incentivam geração de conhecimento e compartilhamento de boas práticas. Seguem-se os
principais compromissos assumidos pela Empresa:

•

Pacto Global

•

Movimento Nacional ODS Nós Podemos

•

Contribuição Empresarial para 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

•

Erradicação do Trabalho Infantil,
Trabalho Forçado ou Compulsório

•

Combate à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes

•

Combate à prática de Discriminação
e Valorização da Diversidade

•

Prevenção do Assédio Moral e do Assédio Sexual

•

Respeito à Livre Associação Sindical
e Direito à Negociação Coletiva

•

Princípios para Educação Executiva Sustentável
(PRME)

35
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A Copel e suas subsidiárias também participam das seguintes
entidades: 102-13

Entidades

Empresa representante

Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica – ABCE

Companhia Paranaense de Energia – Copel

Associação Brasileira de Energia Eólica – ABEEÓLICA

Companhia Paranaense de Energia – Copel

Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações – ABRTELECOM

Copel Telecomunicações S.A.

Associação Brasileira de Distribuidorae de Energia Elétrica – ABRADEE

Copel Distribuição S.A.

Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica – ABRAGE

Copel Geração e Transmissão S.A.

Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica – ABRATE

Copel Geração e Transmissão S.A.

Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica – APINE

Copel Geração e Transmissão S.A.

Comitê Brasileiro de Pacto Global

Companhia Paranaense de Energia – Copel
Companhia Paranaense de Energia – Copel
Copel Distribuição S.A.

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE

Copel Geração e Transmissão S.A.
Copel Renováveis S.A.
Copel Comercialização S.A.
Companhia Paranaense de Energia – Copel
Copel Geração e Transmissão S.A.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná – CREA/PR

Copel Distribuição S.A.
Copel Telecomunicações S.A.
Copel Renováveis S.A.

Conselho Regional de Química – CRQ

–

Núcleo de Informação e Coordenação Ponto BR – NIC

Companhia Paranaense de Energia – Copel

Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS

Companhia Paranaense de Energia – Copel
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DOS CAPITAIS
CAPITAL HUMANO
CAPITAL INTELECTUAL
CAPITAL SOCIAL E DE RELACIONAMENTO

CAPITAL NATURAL
CAPITAL DE INFRAESTRUTURA
CAPITAL FINANCEIRO
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CAPITAL HUMANO

A Copel considera seu capital humano fator determinante tanto para o sucesso em
seus negócios quanto para superar os desafios gerados pela recessão da economia brasileira nos últimos três anos. O capital humano é
responsável também pelas transformações no
setor elétrico, em virtude da utilização de novas tecnologias, com a consequente demanda
do mercado por novos serviços. 103-1
No último ano, uma das frentes de atuação foi a modernização da gestão, com investimento no desenvolvimento profissional
dos empregados, elevando a produtividade
individual, para atuar com foco na sustentabilidade dos negócios e no aumento da competitividade da Companhia. A outra frente foi a
promoção de ambiente de trabalho saudável,
que reforce a valorização e o bem-estar das
pessoas, evidenciado pela entrada da Copel
no ranking das 150 Melhores Empresas para
se Trabalhar do Guia Você S/A. 103-3
A relação entre a Copel e seus empregados é orientada pelas Políticas de Gestão de
Pessoas e de Segurança e Saúde do Trabalho,
pelo Código de Conduta e pelo Manual do Copeliano. A atuação da Companhia está igualmente alinhada com convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), com a Declaração Nacional dos Direitos
Humanos e com a legislação vigente. 103-2

No âmbito da capacitação profissional, em
parceria com a UniCopel, são realizados treinamentos voltados tanto para habilidades específicas exigidas pelas subsidiárias integrais
quanto para habilidades demandadas pela
Companhia como um todo, como, por exemplo, aspectos de liderança. Os treinamentos
têm sido cada vez mais realizados no formato
de Ensino a Distância (EAD), em conformida-

de com a necessidade de redução de custos
em vigor na Companhia. 103-2
Também devido ao programa de redução
de custos, reforçou-se a comunicação pertinente ao Programa de Demissão Incentivada
(PDI), pelo qual, em 2017, houve desligamento de 248 profissionais. Para os próximos dez
anos, a expectativa de aposentadoria na Copel é a seguinte:

Percentual de empregados que podem
se aposentar por categoria funcional G4-EU15

5 anos

10 anos

%

%

Empregados

13,44

24,52

Gerentes

17,58

32,03

%

%

Sul

13,78

25,11

Sudeste

6,67

13,33

Centro-Oeste

1,82

7,27

Nordeste

16,67

33,33

0

0

Por categoria funcional

Por Região

Norte
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CAPITAL HUMANO

PERFIL DO CAPITAL HUMANO
Quadro de empregados da Copel por gênero e por tipo de contrato 102-7, 102-8
Quadro de pessoal da Copel 9

Total
9

2017

2016

6.400 | 78% 1.845 | 22%

6.631 | 78% 1.900 | 22%

8.245 | 100%

8.531 | 100%

Variação

-3,48%

-2,89%

-3,35%

Além do quadro de empregados (funcionários) acima citados, existem diretores, conselheiros, estagiários e terceirizados.

Tempo Integral

6.376
Total

1.827
8.203

Meio Período

24

18
42

Outras informações sobre a Política de Gestão
de Pessoas da Copel estão disponíveis na
página de Sustentabilidade no site da Empresa.
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CAPITAL HUMANO

Região Norte

Região Centro-Oeste

Percentual de empregados por faixa etária

2017

2016

Abaixo de 30 anos

8,07%

10,05%

Entre 30 e 50 anos

68,07%

67,78%

Acima de 51 anos

23,87%

22,15%

100%

100%

Total

Total

0

55
Raça 405-1
Amarela

Região Sul

Região Sudeste

Região Nordeste

8.163

15

12

Homem

74

204

1.589

5.279

0

9

Parda

126

671

Negra

47

211

Não informado

9

26

1.845

6.400

Branca
Indígena

Total

Mulher

Total
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CAPITAL HUMANO

Novas contratações, desligamentos e taxa de contratação e rotatividade 103-3, 401-1

Contratações

Taxa de
contratação

Desligamentos

Taxa de
rotatividade

Abaixo de 30

24

2,80

22

2,68

30 a 50

42

0,73

79

1,05

Acima de 50

5

0,26

255

6,88

Homens

56

0,84

287

2,59

Mulheres

15

0,79

69

2,21

Região Sul

69

0,82

354

2,50

Região Nordeste

2

22,2

0

11,11

Região Centro Oeste

0

0

2

1,67

O fator mais representativo na alteração
do quadro funcional foi a decisão da Administração da não reposição das vagas de empregados desligados. Diante disso, optou-se pela
otimização do quadro, por meio de movimentações internas e liberação de reposição de
vagas somente em casos excepcionais ou caráter de contratação legalmente obrigatória.
A Copel mantém reuniões periódicas com
os 19 sindicatos representativos das classes
trabalhadoras que compõem o quadro. Nesses encontros, são tratados assuntos de in-

teresses mútuo. E, em outubro de cada ano,
data-base da Companhia, são realizadas as
reuniões de negociação do Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT).
Todos os empregados estão cobertos por
Acordo Coletivo de Trabalho e têm seu contrato de trabalho regido pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT). Em caso de demissões, por justa causa, a Companhia instaura
processo administrativo, regulado por norma
administrativa interna, que garante o direito
de defesa do empregado. 102-41
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DIVERSIDADE

405-1
A Copel reconhece a diversidade como aspecto relevante na valorização de seu capital
humano, repudiando qualquer forma de discriminação envolvendo seus empregados e parceiros. Considerando a posição de referência da
Companhia no Paraná e no setor energético do
País, a Copel reconhece seu impacto na comunidade e também suas limitações legais com
relação à implantação de ações que priorizem o
ingresso de minorias no quadro funcional, que
se dá por meio de concurso público. 103-1
A Copel mantém Política de Sustentabilidade
norteadora de suas ações, que tem como um de
seus pilares o respeito a todas as partes interessadas, com promoção da diversidade e de preceitos éticos na condução dos negócios. Em 2015
a Companhia reafirmou seu compromisso com
tal questão, transformando o Comitê Temporário, criado em 2007, em Comitê Permanente de
Promoção da Diversidade, constituído pela Holding, pelas subsidiárias integrais e pela Fundação
Copel, o qual se reúne duas vezes por mês para
acompanhar a implementação de ações debatidas. Os canais de comunicação da Copel também apoiam o Comitê na gestão das demandas
sobre o tema. Anualmente é publicado o relatório de atividades e apresentado o plano de ação
para os anos seguintes. 103-3
Como principal iniciativa do Comitê está a
condução do Programa de Diversidade, que
tem papel de planejamento, execução e acom-

panhamento de ações voltadas à promoção da
igualdade de direitos, oportunidades e reconhecimento para todos.
Seu foco está nos grupos vulneráveis e sujeitos a discriminação, especialmente de gênero,
raça, deficiência, orientação sexual, idade e religião. Também busca promover e apoiar ações internas alinhadas a políticas públicas e movimentos voltados à diversidade, em consonância com
os valores e políticas da Copel. A implementação
das ações do programa ocorre por meio de parcerias com órgão públicos, organizações não governamentais, universidades e especialistas do tema.
Toda essa iniciativa está em conformidade
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global, em especial o ODS 5,
que trata da a igualdade de gênero e do empoderamento das mulheres. 103-2
Em 2017 foram dez as ações implementadas
pelo Programa Diversidade, com destaque para:

RECONHECIMENTO DO NOME SOCIAL
Forma de garantir a cidadania, a dignidade da
pessoa humana, a igualdade de condições de
acesso a e permanência em qualquer espaço social. Em maio de 2016 a Copel estabeleceu os
procedimentos administrativos necessários para o
uso do nome social mediante edição de sua NAC
040130 – Nome Social. Após a implantação dessa
iniciativa, em apenas 18 meses, quatro empregados passaram a utilizar nome social. 103-2

SUMÁRIO
DA GRI

ANEXO

43

COPEL EM
NÚMEROS

SOBRE O
RELATÓRIO

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

CONTEXTO
DO SETOR

SOBRE A COPEL
E MODELO DE NEGÓCIOS

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

SUSTENTABILIDADE

CAPITAIS

SUMÁRIO
DA GRI

ANEXO

44

CAPITAL HUMANO

BENEFÍCIOS E REMUNERAÇÃO
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)
Por ser empresa pública, de economia mista, condicionada a concursos públicos para admissão de novos empregados, a Companhia
fica limitada com relação ao cumprimento imediato da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Cotas). Para
cumprimento das obrigações legais, a Copel,
na abertura dos editais de concursos públicos,
estabelece a distribuição de percentuais diferenciados para ingresso de pessoas com deficiência em ocupações que garantam acessibilidade e segurança de novos empregados. Em
2017, a Companhia atendeu 62% da cota obrigatória para pessoas com deficiência. 103-2

Para 2018, estão previstas ações nas seguintes frentes de atuação:
•

Curso para gestores da Copel sobre gênero e
raça e suas desigualdades no mundo do trabalho (presencial e/ou EAD);

Os empregados contam com Plano de Cargos
e Salários, que estabelece carreiras, com remuneração e benefícios compatíveis com os valores vigentes no mercado, de acordo com cargo, função e
nível de formação e habilitação. 103-2
A área Recursos Humanos é responsável pela
gestão desse processo, que visa:

•

Obtenção de aprovação da Administração (Diretoria e Conselho de Administração)para adoção de critérios de seleção voltados à ascensão
de mulheres à alta administração da Empresa;

•

Duas palestras com temas relacionados a Diversidade;

•

Identificar cargos e funções necessários ao desenvolvimento das atividades da Companhia;

•

Obtenção do Selo do Programa Pró-equidade
de Gênero e Raça do Governo Federal;

•

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

•

Duas novas salas de apoio à amamentação
em instalações da Copel;e

•

•

Plano de comunicação relativo a Prevenção
de Assédio Sexual na Companhia.

Estabelecer níveis de maturidade e complexidade dos cargos e funções para atendimento da
demanda dos postos de trabalho;

•

Estabelecer regras de movimentação funcional
(vertical) e salarial (horizontal) dos empregados;

•

Evidenciar oportunidades de crescimento e desenvolvimento nas carreiras.

RELIGIÃO
O ambiente corporativo é composto por diferentes grupos da sociedade e nele se manifesta, entre outras, a diversidade religiosa. O
Comitê Permanente de Promoção da Diversidade elegeu a religião como tema de relevância a
ser abordado dentro da Companhia. Nesse sentido, busca-se promover discussões da questão
por meio de palestras e outros fóruns. 103-2

Outras informações sobre o Programa Diversidade e Acessibilidade na Copel estão
disponíveis na página de Sustentabilidade no site da Empresa.
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BENEFÍCIOS 401-2
O pacote de benefícios oferecidos pela Copel vai além do previsto pela legislação vigente, sendo compatível com o das melhores empresas. Os benefícios são concedidos a todos os empregados, independentemente de sua carga horária de trabalho.
Para demonstrar os valores anuais recebidos pelos empregados em benefícios financeiros e não financeiros, a Companhia implementou o Balanço de Benefícios da Copel (BBC), que, de forma
estratificada, relaciona os benefícios de cada empregado da Copel
e de suas subsidiárias integrais, conforme se segue: 103-3
Auxílio-alimentação, Vale-lanche, Auxílio-creche, Licença Maternidade Estendida, Licença Paternidade Estendida, Participação nos Lucros e Resultados (PLR),
Antecipação do 13º Salário, Auxílio-educação, Adiantamento de Férias, Abono de Férias, Horário Flexível, Auxílio a 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 intrajornada para prática de voluntariado,
além de benefícios prestados por meio da Fundação Copel (Previdência Privada, Plano Pecúlio, Plano de Assistência Médica, Hospitalar, Odontológica e Farmacêutica
e Empréstimos com juros menores que os de mercado.

LICENÇA PARENTAL 401-3
O auxílio-educação é destaque entre os benefícios da Companhia: 1.089
empregados receberam tal auxílio em 2017, um montante de R$ 4.833.572,49,
da seguinte forma:

Por gênero

Por categoria funcional

Todos os empregados próprios da Copel têm direito à licença parental.
A empresa adota o benefício de seis meses para as mulheres e de 20 dias
para os homens. Além disso, no caso das mulheres, após o retorno da licença, a jornada de trabalho é reduzida para seis horas por sessenta dias, para
amamentação. Em 2017, 263 homens e 113 mulheres usufruíram a licença,
apenas uma empregada não tendo retornado após o período de licença, o
que representa 100% e 99,12%, respectivamente, de taxa de retorno. Com
relação à permanência na Empresa após doze meses de retorno da licença,
278 homens e 83 mulheres permaneceram, isto é, uma taxa de retenção de
98,58% e 98,81%, respectivamente.

REMUNERAÇÃO 102-38, 102,39, 103-3, 202-1

258

1.055

831

34

Por região

14

3

1.066

6

No âmbito da remuneração, a proporção entre a remuneração anual total
do indivíduo mais bem pago da Companhia e a remuneração média anual total
de todos os empregados é de 6,99. Já a variação entre o salário mais baixo e o
salário mínimo10 é de 1,88 para homens e mulheres11.
O percentual de aumento da remuneração recebida em 2017, em comparação com o ano anterior, ficou em 9,15% para o empregado mais bem pago
e 10,62% para os demais empregados, considerando o salário, adicional por
tempo de serviço, acordo coletivo, adicionais decorrentes das funções exercidas e integração de auxílio-alimentação judicial.
Sobre a remuneração da força de trabalho terceirizada, os fornecedores
da Copel devem assinar Termo de Ciência e Comprometimento, destinado a
assegurar padrões mínimos de remuneração e observar a jornada de trabalho
de que trata a legislação trabalhista.
10

Salário mínimo nacional em 31.12.2017: 937,00. A Copel não utiliza salário mínimo como base para definição de seus salários.

11

O cálculo da proporção entre as remunerações é realizado com base nos salários de empregados em período integral.
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GESTÃO DE
DESEMPENHO

DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL 103-2

Desde 2013, a Gestão de Desempenho da Copel é realizada por meio do Programa Nossa Energia, que, anualmente,
é aprimorado segundo as melhores práticas do mercado, com o aprendizado interno do processo sendo apresentados pela
Holding e pelas subsidiárias integrais. Em
2017, 100% dos empregados considerados
aptos foram submetidos à avaliação de desempenho. 103-2
Para as avaliações, é emitido documento
formal que define o período de avaliação e
os procedimentos a serem seguidos. A área
de Recursos Humanos coordena e monitora a aplicação das avaliações, que se dá
por meio de sistema eletrônico, bem como
divulga, por e-mail, parciais sobre o andamento do processo e orientações gerais.
Após a reunião de avaliação com cada empregado, o gerente faz o cadastramento no
sistema, sendo enviada automaticamente
mensagem a cada empregado, por e-mail,
informando-o de seu processo. Ao final do
período de avaliação, relatórios do sistema
informam o total de empregados avaliados.
404-3

O desenvolvimento profissional dos empregados é fator estratégico para a Copel,
prevendo aumento de produtividade, ganho
de competitividade e bem-estar e segurança
para todos.
O conjunto de normas e diretrizes, previstas na Política de Educação Corporativa, define quais serão as iniciativas e metas em treinamento e desenvolvimento. Nesse sentido,
em 2017, a Copel investiu em treinamentos
voltados a governança, riscos e compliance e
principalmente, na execução do programa de
liderança, evidenciando crescimento na média de horas por treinamento por empregado
quando comparado a 2016. Alinhado a isso,
está o compromisso de gestão de “Desenvolver as lideranças com ênfase na gestão de
pessoas e na geração de valor”, que tem como
indicador a taxa de efetividade em treinamento gerencial, estipulada para 2017 em 85% e
com resultado atingido de expressivos 92%.
Os treinamentos oferecidos pela Companhia visam também angariar comprometimento dos empregados com metas e objetivos estratégicos corporativos, os quais se
desdobram da seguinte forma:

•

Programas Corporativos: ações de educação voltadas a toda a 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 e congressos, entre outros.

Na estrutura empresarial, a UniCopel é a
superintendência responsável por coordenar
os treinamentos de educação corporativa,
que englobam, entre outros, o Programas de
Integridade, Sustentabilidade, Liderança e
Preparação para o Futuro, com destaque para
o compromisso assumido com os Princípios
para Educação Executiva Sustentável (PRME)
da ONU e que envolveu a condução de iniciativas de treinamento igualmente para os executivos da Companhia, destacadas neste relatório na página 47.

Outras informações
sobre a Política de
Educação Corporativa
Copel estão disponíveis
na página de
Sustentabilidade
no site da Empresa.
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INVESTIMENTOS EM CAPITAL HUMANO

PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS EMPREGADOS

Em 2017, foram investidos R$ 7,58 milhões em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Ao todo, foram realizados 2.781 eventos de treinamento de curta duração, com 41.407 participações, totalizando 459.782 horas de treinamento,
com média de 53,35 horas de treinamento por empregado e 119 participações em
eventos de longa duração (cursos de idiomas e pós-graduação). 103-3, 404-1

G4-DMA-EU14, 404-2

Média de horas de treinamento por gênero e categoria funcional*
Homens

58,4

Mulheres

39,64

Operacional

114,46

Técnico de nível médio

73,31

Profissional de nível médio

31,18

Profissional de nível superior

95,73

* O número de empregados considerado é diferente do apresentado no quadro de 31/12/2017. Para treinamento foi considerado o total de 8.618 empregados, pois consideramos todos os empregados que passaram pela empresa em 2017

A diferença entre as médias de horas de treinamento por gênero decorre
do fato de a Copel ter maior número de empregados do sexo masculino, com
parcela destes alocada em funções que demandam treinamentos obrigatórios.
As mulheres estão enquadradas, na maioria, na carreira de nível médio, caso
em que os treinamentos têm carga horária menor do que aqueles de obrigação legal ou de formação.

PROGRAMA LIDERANÇA
TRANSFORMADORA

BANCO DE TALENTOS

Abrangente programa de capacitação do
corpo gerencial da Companhia por meio de
treinamentos presenciais e EAD. Em 2017, foram treinados 453 gerentes, 88% do público
gerencial. Cada participante teve 96 horas de
treinamentos presenciais e 50 horas de EAD. O
conteúdo abordou temas como liderança, estratégia, gestão de pessoas e equipes, habilidades
gerenciais e elementos da essência da gestão.
Além disso, a Copel promoveu dois encontros
de líderes, em que todos os gerentes estiveram
reunidos com a diretoria da Empresa para discutir assuntos de relevância para os negócios.

A Copel Distribuição conta com um banco
de talentos, estabelecido por meio do mapeamento de profissionais com potencial para
cargos de liderança, segundo critérios de desempenho, maturidade e tempo para aposentadoria. Tais profissionais recebem treinamentos específicos, como mentoring e coaching.
Do banco de talentos, de 210 empregados,
em 2017 houve 27 designações para cargos
de nível gerencial.

PROGRAMA GESTÃO DE TALENTOS

COMITÊ DE CALIBRAÇÃO

Instituído pela Copel Geração e Transmissão, busca aprimorar o processo de gestão de
pessoas para promover o reconhecimento e a
valorização de talentos. Por meio do Programa,
é possível identificar talentos para funções estratégicas, como supervisão e coordenação de
projetos, identificar sucessores e implementar
ações de desenvolvimento de competências.

Colegiado destinado a alinhar o entendimento dos responsáveis pela avaliação dos empregados quanto a postura gerencial, compreensão
dos quesitos de avaliação e redução da subjetividade no processo de avaliação de desempenho. Os casos selecionados pelo comitê recebem tratamento voltado a desenvolvimento e
crescimento profissional dos gestores.
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Em 2017 foram
beneficiados 1.064
empregados com o
auxílio educação.

PROGRAMA ANIMA

PROGRAMA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Com o desafio de construir um novo modelo de
gestão participativa, a Copel, em 2015, lançou o Anima, programa inovador proposto pela Presidência para
permear os grupos mais próximos das operações empresariais e constituído a partir de oito projetos.
Com ele, espera-se intensificar a produção e o fluxo de ideias e planos de ação em todas as áreas da
Companhia, onde cada um dos 8,5 mil empregados
será estimulado a pensar alternativas e soluções para
temas como inovação, colaboração, proatividade, liderança, sinergia entre Holding e negócios, satisfação,
bem-estar e segurança no trabalho, além de, pioneiramente, prever também possibilidade de ocupação de
espaços vagos no mercado e na sociedade.
Esse modelo participativo deverá ser o nascedouro para projetos que preveem revolucionar o jeito de
trabalhar na Companhia, conferindo mais satisfação,
produtividade e diálogo aos empregados.

Programa destinado aos empregados que executam atividades que demandam idioma estrangeiro. Instituído em 2012, ele reembolsa parte do valor do curso
em contrapartida de desempenho e alcance de meta
de aprendizado pelo empregado. Em 2017, o Programa
contou com a participação de 94 empregados, em cursos de alemão, espanhol e inglês.

AUXÍLIO-EDUCAÇÃO
A Copel reembolsa até 70% da mensalidade de cursos de pós-graduação, com valor limitado a R$ 840,46.
Esse crédito pode ser renovado após período de carência, desde que a segunda pós-graduação seja de
interesse para as operações da Companhia. Em 2017
foram beneficiados 1.064 empregados, representando
reembolso de R$ 4,72 milhões.

CURSOS DE FORMAÇÃO BÁSICA
Capacitam o empregado – iniciante ou veterano para nova atividade. Os principais cursos são Programa
de Formação de Eletricistas da Distribuição (FBED),
Programa de Formação Básico para Operação e Manutenção de Transmissão (PFBOM) e Tecnologia de Usinas (TECUS). Nesses cursos, o empregado recém-admitido recebe a capacitação inicial necessária para o
desempenho adequado da função, com carga horária
total aproximada de 200 horas de duração.
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ENCONTRO TÉCNICO DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA (ETGET)

TERCEIRIZADOS

Encontros Técnicos relacionados a Operação e Manutenção (O&M) são realizados pela Copel Geração e
Transmissão para promover intercâmbio de experiência
e conhecimento técnico, administrativo e de gestão.

A Copel oferece também treinamentos para empregados terceirizados, por previsão contratual ou por
interesse da Companhia, voltados para integração e
atividades específicas a serem realizadas pelos profissionais em sua prestação de serviços à Companhia.

PROJETO INOV+ GET

PRÉ-APOSENTADORIA

Evento da Copel Geração e Transmissão que reúne
práticas inovadoras que auxiliem a otimizar processos
e recursos, a melhorar resultados da Empresa e a evitar custos desnecessários, entre outros benefícios. O
Projeto começou em 2015 e conta também com palestras sobre inovação.

Em 2017, não foram realizadas ações para a continuidade da empregabilidade em caso de aposentadoria
ou de rescisão de contrato de trabalho. Até 2020 aproximadamente 750 empregados deverão ingressar com
pedido de aposentadoria. Para atender esse público e
facilitar empregabilidade após a aposentadoria aos que
assim desejarem, nova edição do programa de capacitação será iniciada em 2018.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
A Copel considera que a participação de empregados
em eventos externos é um meio de atualização e acesso
ao conhecimento. Em outubro de 2017, a Copel Geração
e Transmissão coordenou o XXIV Seminário Nacional de
Produção e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE).
Esse evento é promovido a cada dois anos pelo Cigré-Brasil, sendo o maior da área de geração e transmissão
de energia elétrica do País. Nele são debatidos temas
considerados pelo setor como mais relevantes para seu
desenvolvimento. Cerca de 500 empregados da Copel
participaram da edição de 2017.
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SAÚDE E SEGURANÇA

103-3, 403-2

2017
Taxa de frequência (lesões)

HOL

GeT

2016
DIS

CTE

HOL

GeT

2017
DIS

CTE

Homens
-

1,9

6,69

0,86

-

3,26

7,48

Homens

HOL

GeT

-

-

DIS

CTE

HOL

GeT

-

-

-

0,51
Mulheres

Taxa de absenteísmo
Homens

-

-

HOL

GeT

0
0

CTE
-

GeT

DIS

CTE

HOL

GeT

DIS

CTE

Homens

0

0

0

0

0

0

0

0

Mulheres

0

0

0

0

0

0

0

0

HOL

GeT

DIS

CTE

HOL

GeT

DIS

CTE

1.240

-

-

2.150

-

5

-

Número de dias perdidos
Homens

46

0,86
-

-

-

-

CTE

HOL

GeT

DIS

CTE

1,48

21

2,8

1,18

1,14
1,46

Mulheres

DIS

DIS

HOL

0,88

Mulheres

Taxa de doenças ocupacionais

Número de fatalidades (óbitos)

2,83
1,13

2016

Mulheres

-

21

50

-

-
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Para Copel a saúde e segurança dos trabalhadores é um assunto estratégico, presente
na Política de Saúde e Segurança do Trabalho
que apresenta as diretrizes a serem seguidas
por todos os empregados e trabalhadores e
orienta para o cumprimento de requisitos legais e para disseminação de uma cultura de
prevenção para mitigar riscos presentes nas
suas operações de geração, transmissão e
distribuição de energia e nas atividades de telecomunicações. 103-1
A Política de Segurança e Saúde do Trabalho da Copel define as diretrizes de atuação para gestão e prevenção de riscos para a
segurança e a saúde de seus trabalhadores.
Tal política é elaborada pela Coordenadoria
de Segurança e Saúde no Trabalho (CSST),
em conjunto com os departamento de segurança do trabalho das subsidiárias integrais,
que identificam riscos, desenvolvem ações
preventivas e acompanham os indicadores
associados ao tema.
Além das diretrizes da política, a Companhia conta com um Manual de Saúde e Segurança do Trabalho específico para os profissionais terceirizados, que faz parte de todos os
contratos de prestação de serviços. 103-2
As empresas terceirizadas contratualmente devem aplicar as orientações previstas no Guia de Orientações de Segurança e

Saúde no Trabalho para as Empresas Contratadas (disponível online) e demonstrar desempenho satisfatório em relação a segurança e saúde de seus empregados.
A Copel realiza palestras e treinamentos
para seus empregados e para os terceirizados. No quadro ao lado estão demonstrados
numericamente os terceirizados que receberam algum treinamento de saúde e segurança em 2017. G4-EU18

AÇÕES REALIZADAS:
Capacitação e habilitação: com foco na
prevenção de doenças e acidentes de trabalho, são realizados programas como Formação de Inspetores de Campo e Formação
para Uso da Análise Preliminar de Risco.
Promoção da saúde: serviço de saúde ocupacional próprio, oferecido aos empregados, com complementação pela
Fundação Copel. Permite a realização de investigação e acompanhamento médico ampliado, superando as avaliações legalmente previstas, com exames de diagnóstico e
prevenção para diversas doenças, incluindo tanto as passíveis de afetar capacidade
e produtividade no trabalho quanto outras

Total de trabalhadores que receberam
treinamento em saúde e segurança do trabalho
Holding

Número
325

Distribuição

5.367

Geração e Transmissão

2.319

inerentes a gênero ou faixa etária, para melhor qualidade de vida.
Rodeio dos Eletricistas: evento que reúne concessionárias de todo o País com o objetivo de promover a cultura da segurança do
trabalho e desenvolvimento no desempenho
da função de eletricista. Nas edições de 2010
e 2014 a Copel Distribuição sagrou-se campeã
do rodeio nacional e, em 2012, conquistou o
segundo lugar. Na última edição, em 2016, as
equipes da Copel Distribuição ocuparam os
três primeiros lugares do pódio.
Treinamentos e integração: todos os
terceirizados participam de Integração em
Saúde, Segurança do Trabalho e de exposição sobre Análise de Riscos realizada para

a atividade pertinente. O controle do treinamento mínimo obrigatório para trabalhos
com eletricidade é realizado com aplicativo
próprio, que contém informações também
sobre os empregados de empreiteiras e
dos contratos.
Programa Preservando a Vida (PPV) e
Verificação Comportamental (VCO): Fiscalização em campo de empregados e prestadores de serviços contratados pela Companhia, destinada a monitorar o cumprimento
dos procedimentos técnicos e de segurança
durante a execução de suas atividades. Um
técnico de segurança do trabalho ou especialista das próprias áreas realiza o acompanhamento das equipes e emite relatório com
pontuação de falhas encontradas.
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Com relação aos consumidores de energia da Copel Distribuição, foram registrados os seguintes números de acidentes: G4-EU25

2016

2017

Número de acidentes com a população

38

45

Número de óbitos com a população

14

19

Número de casos relacionados a saúde e segurança,
incluindo doenças ocupacionais.

15

15

As principais iniciativas adotadas para evitar a ocorrência de acidentes com energia estão
relacionadas a seguir:
•

•

Realização de palestras em escolas, empresas e comunidade em geral, alertando sobre os principais riscos com energia elétrica;
Presença da Copel Distribuição em
eventos de grande afluxo de pessoas,
com divulgação do uso seguro da energia elétrica;

•

Divulgação de mensagens por meio de
emissoras de rádio;

•

Participação na Semana Nacional de Prevenção de Acidentes com Energia Elétrica, promovido pela Abradee;

•

Correção de situações que oferecem riscos para a população, constatadas por
meio de ações de Caça ao Risco.
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PESQUISA, DESENVOLVIMENTO
E INOVAÇÃO G4-DMA EU8
A Coordenação de Inovação da Companhia é responsável por estabelecer políticas de apoio ao desenvolvimento estruturado da pesquisa, desenvolvimento e inovação na Companhia, subordinada diretamente à Presidência, devido a seu caráter estratégico para o futuro dos negócios. 103-1
A Copel Distribuição e a Copel Geração e Transmissão também mantêm áreas dedicadas à gestão e ao apoio de Pesquisa e Desenvolvimento,
em atendimento às diretrizes estabelecidas na Política de Sustentabilidade da Copel e em conformidade com a Lei nº 9.991/2000, que define as
regras para aplicação anual de percentual mínimo da Receita Operacional
Líquida (ROL) em projetos de PD&I pelas concessionárias, permissionárias
e autorizadas do setor de energia elétrica.

GESTÃO DOS PROJETOS DE INOVAÇÃO
Portal da Inovação
Para acompanhar o desenvolvimento dos programas de PD&I, a Coordenação de Inovação criou o Portal da Inovação, que reúne todas as informações sobre a execução orçamentária dos projetos em desenvolvimento. Além de permitir o acompanhamento pela Coordenação, o Portal é
ferramenta de apoio para os gerentes dos projetos, que, a partir das informações disponíveis podem definir medidas de adequação de investimentos para seus projetos. O objetivo é que as metas sejam 100% cumpridas
mensalmente. 103-2
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A mensuração dos investimentos é feita por meio de indicador de contabilização e
acompanhamento dos investimentos comparado com os objetivos de inovação preconizados pela Aneel e relacionados aos contratos
de concessão. Todos os projetos de PD&I,
para terem seus investimentos reconhecidos
como tal, devem ser aprovados pela Copel e
pela Aneel, sendo essa última responsável
pela definição dos procedimentos de avaliação das iniciativas e fiscalização da aplicação
dos recursos pela Companhia. 103-3
Os dados do Portal estão disponíveis na
intranet e podem ser acompanhados por toda
a Companhia.

INCENTIVO À INOVAÇÃO
A Copel adota como política de incentivo
à inovação tecnológica a premiação de empregados que apresentam propostas de projetos inovadores, com potencial de valor para
os negócios corporativos e para sociedade, e
que estejam alinhados ao Planejamento Estratégico da Companhia. Outra forma de incentivo é a realização de horas extras para o
empregado que participa de projetos de PD&I
oficialmente cadastrados na Aneel.

A apresentação dos projetos é feita por
modelo aberto, em que propostas de projetos de PD&I podem ser apresentadas a
qualquer momento (fluxo contínuo). Os interessados devem preencher o formulário
de Proposta Inicial de Projetos – PIP, disponibilizado na internet, para apresentação de
propostas, por empregados, instituições de
pesquisa e ensino superior e público em geral. As propostas são avaliadas de acordo
com parâmetros que englobam os critérios
da Aneel de originalidade, aplicabilidade, relevância e razoabilidade dos custos e, ainda,
os impactos econômico e socioambiental,
além da capacitação profissional e tecnológica dos agentes envolvidos no projeto.
A Copel considera que os impactos da
inovação são evidenciados por aumento da
produtividade, melhoria na execução dos processos e aumento da qualidade dos produtos
e serviços. Como resultado dos projetos de
PD&I já foram protocolados 15 pedidos de patentes de produtos no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI). Além dessas, a
Copel tem mais dois pedidos de patentes internacionais, nos Estados Unidos e na Europa, via Convenção da União de Paris (CUP).
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DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS EM PD&I:

Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (por tema)

INVESTIMENTOS EM PD&I
O programa de PD&I da Copel disponibilizou,
em 2017, R$ 36,9 milhões para projetos divididos
nos seguintes temas: eficiência energética; fontes
alternativas de geração de energia elétrica; gestão
de bacias e reservatórios; meio ambiente; medição, faturamento e combate a perdas comerciais;
operação de sistemas de energia elétrica; planejamento de sistemas de energia elétrica; supervisão,
controle e proteção de sistemas de energia elétrica; segurança; qualidade e confiabilidade dos serviços de energia elétrica; gestão de PD&I e outros
temas importantes, desde estudos acerca de nanotecnologia aplicada a óleos isolantes até redes
inteligentes e armazenamento de energia. 103-2
Os projetos de PD&I desenvolvidos pela Copel apresentam aplicação direta de seus resultados, por meio de novos equipamentos ou metodologias. Adicionalmente, devem contribuir para
a formação de profissionais, mediante cursos de
pós-graduação associados aos projetos.
Em 2017, os aportes da Companhia nessa
área foram:
Copel Geração e Transmissão: aplicou R$ 17,9
milhões na execução de 29 projetos de PD&I, entre
os quais sete são estratégicos, cujos temas foram
estabelecidos pela Aneel por meio de Chamada de
Projetos. A Companhia participou de 11 projetos
de forma cooperada com outras empresas, além

de aplicar R$ 600 mil em projetos de inovação em
gestão, totalizando R$ 18,5 milhões investidos.
Copel Distribuição: em 2017, investiu R$ 18,4
milhões em 37 projetos de PD&I, dos quais três
foram concluídos ao longo do ano, além de cooperar com outras empresas do setor elétrico
em outros oito projetos, entre os quais dois estratégicos, cujos temas foram estabelecidos pela
Aneel, por meio de Chamada de Projetos.
Copel Telecomunicações: em 2017 foi realizado
o evento TechMonth com o objetivo de acompanhar
junto aos maiores fornecedores na área de telecomunicações as tendências futuras do setor, estimulando a criação de novos produtos e serviços.
Durante os próximos três anos, a Copel investirá R$ 52 milhões em projetos inovadores de geração de energia renovável e de substituição de
equipamentos para tornar mais eficiente o uso da
energia elétrica. Os projetos serão executados em
cinco polos universitários paranaenses, aprovados
em chamada pública aberta pelos programas de
Eficiência Energética e Pesquisa e Desenvolvimento da Copel, sob regulação da Aneel. As instituições terão um ano para execução dos projetos
de eficiência energética, seguido do período de
um ano para o monitoramento dos resultados. Já
os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento terão
prazo de três anos para execução.

GeT | Valor (R$)

DIS | Valor (R$)

532.572,24

-

Fontes alternativas de geração de energia elétrica

2.545.504,14

657.768,18

Gestão de Bacias e Reservatórios

1.346.063,64

-

Meio Ambiente

1.997.399,46

1.095.404,17

-

1.246.050,69

Operação de Sistemas de Energia Elétrica

4.567.137,64

2.181.413,74

Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica

1.214.337,24

767.103,58

Supervisão, Controle e Proteção de Sistemas de Energia Elétrica

2.979.309,77

4.967.831,14

2.207.447,55

5.240.957,57

Qualidade e Confiabilidade dos Serviços de Energia Elétrica

53.541,12

72,00*

Outros

454.227,12

1.438.980,23

Gestão de PD&I

590.161,20

852.640,50

Total Investido

18.487.701,12

18.448.221,80

Eficiência Energética

Medição, faturamento e combate a perdas comerciais

Segurança

Nota:
*Grande projeto sobre “Qualidade e Confiabilidade”, que teve início de investimentos no final de 2017, na Copel DIS, e resultando em pequeno valor para este exercício.
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DESTAQUES EM PD&I:
•

Destaca-se o projeto Arranjo Técnico e
Comercial de Geração Distribuída de
Energia Elétrica a partir do Biogás de
Biomassa Residual da Suinocultura em
Propriedades Rurais no município de Entre Rios do Oeste no Paraná. A proposta desse projeto é impulsionar a geração
de energia elétrica a partir do biogás no
Brasil, em especial nas regiões com alta
concentração de matéria orgânica residual produzida descentralizadamente
e sem tratamento adequado. O projeto
contribui para a eficiência energética e
favorece a mitigação do passivo ambiental e preservação dos recursos hídricos,
a recuperação energética da suinocultura, a sustentabilidade ambiental e energética do agronegócio, a agregação de
valor para a propriedade rural e o estímulo à criação de uma nova economia rural, com geração de renda, pautada no
produto biogás. O projeto também gera
melhoria na qualidade de vida e fortale-

parâmetros de ajuste de proteção, pela
utilização do sistema GEPROTEC, permitirá também a redução dos índices de DEC,
de FEC e de tempo médio de atendimento (TMA) devido à redução no tamanho
dos trechos de alimentadores desligados
no momento da ocorrência de falhas no
fornecimento de energia elétrica, e consequentemente, reduzindo o número de
clientes desligados, o que implica aumentar o faturamento e melhorar a imagem
da Empresa perante a sociedade.

cimento da suinocultura, além de contribuir para a disseminação da cultura da
utilização da geração distribuída, como
complementação da energia em períodos hidrológicos desfavoráveis.
•

Outro exemplo de sucesso é o projeto
Sistema Automatizado de Gerenciamento de Ordens de Proteção da Distribuição (GEPROTEC), que permite verificar
a viabilidade técnica para implantação de
rede de engenharia para acesso a equipamentos em subestações de distribuição
de energia elétrica, utilizando-se redes
de comunicação sem fio para o caso de
equipamentos que só podem ser reparametrizados por meio de portas seriais,
ou o compartilhamento de cabos ópticos
ethernet para o caso de equipamentos
mais novos ou que aderem à norma IEC
61850. Como um todo, a rede de engenharia, em conjunto com maior precisão
e agilidade no processo de definição dos

•

Sistema para análise e diagnóstico de
bancos de capacitores de AT – MEDICAP, que, em sua primeira fase, permitiu desenvolver equipamento que facilita
e torna mais ágeis os testes em bancos
de capacitores, além de ter custo menor
que os similares existentes no mercado.
Na segunda fase do projeto, em contratação, será dada sequência aos estudos
visando sua inserção no mercado.
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A Copel considera o relacionamento proativo e transparente com as partes interessadas fundamental para o desenvolvimento e a
sustentabilidade de seus negócios, sobre o
que dispõe a Política de Sustentabilidade da
Companhia. Alinhadas com essa premissa, as
subsidiárias integrais inseriram nas respectivas agendas a implementação de processos
para identificação das partes interessadas e
definição das formas de engajamento a serem
adotadas. Por atuar em mercados regulados
pela Aneel e pela Anatel, a Copel é diretamente impactada por indicadores de qualidade dos
serviços prestados. 102-40, 102-42, 103-1
Em 2016 a Copel Distribuição, por meio da
metodologia apresentada na Norma AA1000 e
materiais de benchmarking, definiu suas partes interessadas e os principais indicadores a
serem apresentados para cada um. Para 2017
a lista de stakeholders foi mantida, conforme
apresentado na sequência: 102-43
Holding
As subsidiárias da Copel têm compromisso
com a Holding de contribuir para a maximização do valor da Empresa de forma sustentável.
Esse compromisso está firmado em Contrato
de Gestão entre as partes. As necessidades e
expectativa dessa parte interessada são iden-

tificadas no Planejamento Estratégico, nas
reuniões da diretoria (Redir) e nas reuniões do
Conselho de Administração (CAD).
Empregados
A Companhia adota diferentes canais de comunicação com seus empregados12, com o objetivo de identificar as suas necessidades e expectativas, com destaque ao desenvolvimento
profissional, remuneração de acordo com o
mercado, transparência e equidade nas ações
desenvolvidas pela Empresa.
Clientes
As ações voltadas para os clientes visam
atender suas principais expectativas: ter energia e internet (Copel Telecom), fatura sem erro e
atendimento de qualidade. Periodicamente são
realizadas pesquisas de satisfação com os clientes da Copel Distribuição e da Copel Telecomunicações, apresentadas neste capítulo.
Fornecedores
O alinhamento da atuação da Copel com
as necessidades e expectativas de seus fornecedores é essencial para a regularidade e
a qualidade dos serviços prestados. Atuando
de forma isonômica na gestão dos contratos,
a Copel mantém regularmente contato com

seus fornecedores, disponibilizando diversos
canais de relacionamento, como e-mail, atendimento telefônico e correspondência, além
de espaço específico para os fornecedores no
site corporativo.
Órgãos Reguladores
No setor de energia, a Copel tem a obrigação legal perante os órgãos reguladores de
desenvolver suas ações em consonância com
normas, regulamentos e legislação aplicável.
No setor de telecomunicações, a Companhia
também deve realizar suas atividades em consonância com o respectivo marco regulatório.
Regularmente a Companhia mantém reuniões
específicas com os órgãos reguladores, bem
como audiências e consultas públicas, juntamente com troca de ofícios, e-mails e visitas
de fiscalização e orientação.
Comunidades
A energia, principal produto da Copel, representa qualidade de vida, saúde e desenvolvimento para a sociedade. A fim de identificar
as necessidades e expectativas, a Copel realiza
visitas e pesquisas nas comunidades do entorno de seus novos empreendimentos, mantendo ações especificas de comunicação com
esse público.

Canais de comunicação com empregados: Pesquisa de Opinião do Empregado (POE), Pesquisa Great Place To Work (GPTW), Canais Confidenciais (CADAM, COE, Ouvidoria, Canal de Comunicação Confidencial),
Papo com o Presidente, Programa Anima.
12
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CLIENTES E CONSUMIDORES
Gestão de Satisfação dos Clientes
Perfil dos clientes G4-DMA EU3
Em 2017, a Copel Telecomunicações realizou processo de identificação das partes interessadas como etapa para elaboração de seu
Modelo de Excelência em Gestão (MEG)13,
que prevê o compromisso com os stakeholders. Como resultado desse trabalho, foram
relacionados os seguintes públicos14: acionista majoritário/holding, empregados, terceirizados, clientes, fornecedores e sindicatos.
A Copel GeT prevê, para 2018, a realização
de projeto de revisão e melhoria no que concerne a identificação e priorização das partes
interessadas do negócio. A Copel Comercialização não realiza processo específico para
identificação dos seus stakeholders, acompanhando o posicionamento da holding.
Neste capítulo serão apresentados os resultados alcançados em 2017 e a forma como
a Companhia realiza a gestão do relacionamento com seus diversos públicos.

Metodologia de avaliação, autoavaliação e reconhecimento das
boas práticas de gestão elaborada pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).
14
As partes interessadas relacionadas foram classificadas como de
relevância expressiva para a Copel Telecomunicações.

Perfil dos clientes da Copel Distribuição15

2015

2016

2017

3.527.126

3.597.105

3.682.009

Industrial

88.276

82.021

76.328

Comercial

376.959

382.121

389.844

Rural

368.297

360.066

354.829

57.404

57.454

57.483

4.418.062

4.478.767

4.560.493

2015

2016

2017

Vendas bilaterais (comercializadoras)

NA

NA

50

Industriais

NA

NA

110

Comerciais

NA

NA

29

Residencial e Rural

NA

NA

NA

Número total de clientes

NA

NA

189

Residencial

Outros (poder público, iluminação pública, serviço público, próprio)
Número total de clientes
15

Consumidores cativos e livres atendidos pela Copel Distribuição.

Perfil dos clientes da Copel Comercialização16

13

Critério utilizado é o número de CNPJ não repetido no ano. Há muitos clientes que têm mais de uma operação e em períodos diferentes. Para o ano de 2016 não foi efetuado levantamento por estarem as operações no mercado livre em seu Início, sendo os valores ainda muito pequenos. O Copel Comercialização iniciou as atividades no início de 2016 e o primeiro
faturamento ocorreu a partir de julho de 2016.
16

Em 2017, mais uma vez, a Copel comemorou o reconhecimento da excelência de seus
serviços pelos clientes.
A Copel Distribuição foi a concessionária
mais bem avaliada na opinião dos clientes
tendo como base o Índice de Satisfação do
Consumidor da Aneel, com 80,69 pontos entre as concessionárias com mais de 400 mil
clientes. Na premiação da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica
(Abradee), a concessionária ficou no primeiro
lugar na categoria avaliação do cliente, pelo
sexto ano em sete.
Internacionalmente, foi reconhecida, pela
quinta vez em sete anos, como a melhor distribuidora da América Latina e Caribe, título
concedido pela Comisión de Integración Energética Regional (CIER), concorrendo com 57
empresas de 13 países.
Para identificar oportunidades de melhorias
na prestação de seus serviços, a Copel Distribuição realiza pesquisa própria com os clientes
rurais a cada quatro anos e com clientes do
poder público no primeiro e no último ano do
mandato dos prefeitos. 102-44, 103-3
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2015

2016

2017

Queixas e reclamações registradas
e processadas

17,592

20,668

24,460

Queixas e reclamações registradas
e solucionadas

17,835

20,668

24,460

7,21

6,77

9,01

126,89

116,94

108,59

SUSTENTABILIDADE
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Categoria da pesquisa

2015

2016

2017

Cliente residencial (ISQP) – Abradee

88,6

88,8

90,3

Cliente do grupo B (não residencial)
– ISQP – Abradee

86,5

84,8

-*

Cliente industrial (ISQP) – Abradee

78,6

85,9

82,4

Cliente residencial IASC – Aneel

60,3

73,1

80,7

Cliente rural**

77,9

-

-

Gestão de reclamações na Copel Distribuição

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

* A Copel não participou da pesquisa em 2017 com clientes não residenciais do grupo B.
** Pesquisa não realizada em 2016 e 2017.

COPEL TELECOMUNICAÇÕES
Anualmente, a Copel Telecomunicações realiza
pesquisas de satisfação do consumidor, seguindo,
desde 2015, a mesma metodologia de coleta de dados utilizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A adoção dessa metodologia permite a comparação dos resultados dos indicadores
de qualidade da Companhia com os dados de outras
empresas do setor.
Em 2017, o Índice Geral de Satisfação (ISG) baseado na experiência do cliente com a internet fixa da
Copel Telecom foi de 93%. Os resultados dos indicadores dos Serviços de Comunicação Multimídia
(SCM) podem ser verificados no modelo de negócio
da empresa na página 23. 102-44

Gestão de Reclamações

103-2, 103-3

COPEL DISTRIBUIÇÃO

A avaliação dos produtos e serviços
oferecidos pela Copel Distribuição é feita
por meio de dois indicadores: Frequência
Equivalente de Reclamações (FER), que
quantifica as reclamações procedentes
em relação ao número de consumidores,
e Duração Equivalente de Reclamações
(DER), que demonstra o tempo médio
que a concessionária leva para responder às reclamações.
Em 2017, a Companhia recebeu a recertificação da ISO 9001 de atendimento ao
cliente. A área de atendimento ao cliente
da Copel Distribuição é composta por sete

canais de 1º Nível, aqueles acionados pelo
consumidor em um primeiro contato com
a Companhia, e a Ouvidoria, que realiza o
atendimento de 2º Nível. Além desses canais próprios, a Copel disponibiliza outros
canais, como o Reclame Aqui.
Ainda com foco na excelência na prestação de serviços, a Companhia realiza anualmente a Pesquisa de Satisfação do Cliente
Reclamante, que avalia a facilidade de contato, a clareza nas informações prestadas,
a postura e a cordialidade no atendimento,
o cumprimento do prazo de resposta e o
atendimento das expectativas.

CANAIS DE ATENDIMENTO
COPEL DISTRIBUIÇÃO
1º Nível:
• Agência Virtual;
• Aplicativo Copel Mobile;
• Atendimento Presencial;
• Atendimento Telefônico
0800 51 00 116;
• e-mails (copel@copel.com,
atendimento@copel.com e
comercial@copel.com);
• Fale Conosco; e
• URAs17.
2º Nível:
• Ouvidoria.
17

Sigla para Unidade de Resposta Audível.
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COPEL TELECOMUNICAÇÕES 103-2, 103-3
O relacionamento com os clientes é promovido por meio dos canais de relacionamento, os
quais são definidos de acordo com as características de cada segmento, em função de facilidade,
agilidade e aceitação.

Segmento

Canal

Operadoras STFC, SMP e SCM

Site, portal de autoatendimento, e-mail exclusivo,
telefone, Contact Center, gestor de contas e Ouvidoria.

Provedores de SCM

Site, portal de autoatendimento, e-mail exclusivo,
telefone, Contact Center, gestor de contas e Ouvidoria.

Corporativos

Site, portal de autoatendimento, e-mail exclusivo,
telefone, Contact Center, gestor de contas e Ouvidoria.

Copel

E-mail exclusivo, telefone, Contact Center,
gestor de contas e Ouvidoria.

Setor público

E-mail exclusivo, telefone, Contact Center,
gestor de contas e Ouvidoria.

PMEs

Site, portal de autoatendimento, e-mail exclusivo,
telefone, Contact Center e Ouvidoria.

Residenciais

Site, portal de autoatendimento, e-mail exclusivo,
telefone, Contact Center e Ouvidoria.

Residenciais baixa renda

Site, portal de autoatendimento, e-mail exclusivo,
telefone, Contact Center e Ouvidoria.

Clientes estratégicos

Site, portal de autoatendimento, e-mail exclusivo,
telefone, Contact Center, gestor de contas e Ouvidoria.
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Os clientes da Copel Telecomunicações contam com a Ouvidoria como um dos canais de
atendimento aos clientes. É função da Ouvidoria
receber e acompanhar sugestões, reclamações
e denúncias recebidas diretamente pela Companhia, pela ouvidoria da agência reguladora, a
Anatel, e pela plataforma da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da
Justiça, além das demandas apresentadas pelo
Procon e pela Ouvidoria Geral do Estado.
A meta da Ouvidoria é responder às queixas
em até dez dias úteis. Em 2017, todas as recla-

mações processadas foram solucionadas. Como
resultado, grande parte das manifestações que
seriam encaminhadas para entidades externas,
como Procon, Senacon ou mesmo a Anatel, foram resolvidas pela própria Companhia.
O registro de aumento do volume absoluto de reclamações de 2016 para 2017 pode ser
explicado pelo aumento da base de clientes,
que gera maior demanda, e pela maior disponibilidade de acesso à Central de Atendimento e à Ouvidoria, que foram ampliadas e mais
divulgadas no período.

Desempenho do negócio de Telecomunicações

2015

2016

2017

Queixas e reclamações registradas e processadas

1.178

4.474

7.461

Queixas e reclamações registradas e solucionadas

1.171

4.434

7.461

Frequência Equivalente de Reclamações (FER)

3,1

5,4

5,4

Duração Equivalente de Reclamações (DER)

4,4

8,3

3,6

USO DE ENERGIA

ENERGIA ACESSÍVEL G4-EU23, G4-EU24
A tarifa de energia representa impacto direto na
economia dos consumidores, independentemente
da classe social.
Tal entendimento 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.
•

Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE)
A TSEE 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
observados os demais critérios dispostos na
Resolução Aneel nº 414/2010, resultando em
economia para o consumidor. Em 2017, foram
atendidas 299.709 unidades consumidoras regularmente com a TSEE, ou 8,2% do total de
domicílios atendidos pela Copel Distribuição, representando valor de R$ 107,5 milhões.

•

Programa Luz Fraterna
O Programa Luz Fraterna, do Governo do Estado
do Paraná, realiza o pagamento das faturas dos
consumidores inscritos na Tarifa Social de Energia
Elétrica, desde que o consumo não ultrapasse 120
kWh. Em 2017, o total de recursos do Governo do
Estado com o programa foi da ordem de R$ 37,3
milhões, com 158 mil famílias atendidas mensalmente, em média.

•

Tarifa de Irrigação Noturna e Tarifa Rural Noturna
Resultado de parceria envolvendo a Copel, a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e
Extensão Rural - Emater e a Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a iniciativa visa incentivar a produtividade agrícola mediante desconto de 60% a 70% na tarifa de energia
elétrica utilizada para a produção, no período entre
21h30 e 6h, bem como subsídios na construção/
reforço de redes para atendimento aos irrigantes.
Até dezembro de 2017, havia 4.400 unidades consumidoras cadastradas na Tarifa de Irrigação Noturna e 12.000 no Programa Tarifa Rural Noturna.
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DESLIGAMENTOS RESIDENCIAIS G4-EU27
Em relação ao ano anterior, verificou-se
que em 2017 houve aumento significativo
no volume de suspensões de fornecimento
de energia por falta de pagamento. Isso de-

corre de decisão e necessidade estratégicas
empresariais de reduzir as perdas motivadas
pela inadimplência. Os resultados verificados
compõem o quadro a seguir:

Número de unidades consumidoras com
tempo entre desligamento e acordo de pagamento

2016

2017

Menor que 48 horas

269.812

495.230

Entre 48 horas e 1 semana

55.691

92.291

Entre 1 semana e 1 mês

73.259

109.588

Entre 1 mês e 1 ano

80.136

94.452

28

0

2016

2017

Menor que 24 horas

273.314

314.844

Entre 24 horas e 48 horas

15.796

65.301

Entre 48 horas e 72 horas

15.705

96.304

Mais que 1 semana

41.853

188.628

Acima de 1 ano

Número de unidades consumidoras com
tempo entre desligamento e religamento

USO EFICIENTE DE ENERGIA G4-DMA EU7
A Copel tem o compromisso de incentivar
seus consumidores quanto ao uso consciente
de energia. Anualmente, são realizadas campanhas que promovem de diferentes formas
a conscientização sobre eficiência energética.
Além disso, são realizadas chamadas públicas
para projetos de eficiência energética, das
quais podem participar consumidores industriais, residenciais (incluindo condomínios),
comércio e serviços, poderes públicos, rurais
e serviços públicos (incluindo iluminação pública). Em 2017, foram iniciados 21 projetos,
que totalizaram investimentos da ordem de
R$ 15,2 milhões. No final do ano foi realizada
nova seleção que permitirá investimento de
R$ 20 milhões em 2018.
A Companhia desenvolve também o Programa de Eficiência Energética (PEE) responsável por promover a eficiência no uso final
da energia elétrica. O principal mecanismo
do PEE é o Projeto Copel na Comunidade,
voltado para consumidores de baixa renda,
beneficiados pela TSEE, que é baseado na
realização de palestras sobre o consumo seguro e eficiente, diagnósticos energéticos e
a substituição de equipamentos por outros
de menor consumo.

Ao longo de 2017, o Copel na Comunidade substituiu cinco mil refrigeradores usados
por novos e com selo Procel de economia de
energia. Desde 2010, o projeto realizou 2.650
palestras e 254 mil diagnósticos energéticos,
substituiu 763 mil lâmpadas, 43 mil refrigeradores e 30 mil chuveiros. Essas ações promovem o engajamento da comunidade da área
de concessão em ações de conservação de
recursos naturais, especialmente a energia.
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GESTÃO DE
FORNECEDORES

102-9

As regras para gestão da cadeia de suprimentos pela Holding e pelas subsidiárias integrais estão previstas nos documentos Gestão
de Contrato, Registro Cadastral, Avaliação de
Fornecedores, Aquisição de Materiais, Contratação de Serviços, Obras e Serviços de
Engenharia, e também no Código de Conduta
da Companhia e no Manual do Fornecedor.
A cadeia de suprimentos da Copel tem os
seguintes elementos como prioritários:
•

•

•

Geração e Transmissão: aquisição de materiais de segurança e serviços de manutenção de equipamentos.
Distribuição: Geradoras/Transmissoras e
comercializadoras de energia, fornecedores de materiais e equipamentos, e prestadores de serviços de engenharia.
Telecomunicações: fornecedores para
prestação de serviços de ativação e manutenção, prestação de serviços de call
center e fornecimento de equipamentos
para transmissão de dados.

•

Holding: equipamentos de infraestrutura
de TI, aquisição de software, e prestação
de serviços prediais.

•

Comercialização: desenvolvimento de
software, aquisição de software e prestação de serviços para definição de preços
de mercado forward e risco.

Em 2017 a Copel teve 9.455 fornecedores
ativos, que somaram R$ 8.916.794.453,79 em
valores pagos. Atualmente a Companhia não realiza controle sobre os fornecedores de segundo ou terceiro nível18.
Segue a distribuição geográfica dos fornecedores da Copel:

Região

Quantidade de
fornecedores

Percentual

Região Norte

25

0,26%

Região Nordeste

170

1,80%

Região Centro-Oeste

225

2,38%

Região Sudeste

990

10,47%

8.043

85,07%

2

0,02%

9.455

100,00%

Região Sul
Outros (fora do Brasil)
Total
18

Fornecedores que são subcontratados pelos fornecedores diretos.
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Sobre a gestão de riscos na cadeia de suprimentos, a Copel no momento não realiza a
avaliações específicas. Contudo, considerando seu impacto dentro da Companhia, alguns
setores são considerados críticos para as
operações, como a terceirização de serviço
de ativação e manutenção de clientes e prestação de serviços de call center, no caso da
Copel Telecomunicações, desenvolvimento
de software na Copel Comercialização e fornecimento de equipamentos de TI na Holding.
A Copel Distribuição considera, na avaliação de seus fornecedores críticos, os aspectos legais, financeiros, ambientais e saúde e
segurança no trabalho, segurança da população, de imagem da Empresa, da percepção
do cliente e sociedade, e de continuidade
dos processos.
Nos processos licitatórios realizados pela
Copel Geração e Transmissão, a área requisitante da contratação define a criticidade do
objeto a ser contratado, que serve para ajustar os critérios de julgamento relativos à qualificação econômico-financeira das empresas.
Com essa medida, busca-se evitar a paralisação da prestação de serviços e a descontinuidade na entrega de materiais, impedindo
possíveis impactos financeiros à Companhia
e riscos associados à segurança dos empregados, comunidades e meio ambiente.
A Copel se empenha para fortalecer o relacionamento com seus fornecedores, a fim

de contribuir para o desenvolvimento dos negócios de toda sua cadeia.
Além de seguir a legislação vigente, a
Companhia tem diretrizes e normas internas que regem sua relação com os parceiros de negócios.

QUALIFICAÇÃO, SELEÇÃO,
CONTRATAÇÃO 308-1, 414-1
Os fornecedores da Copel devem respeitar a legislação vigente no País em todos
seus âmbitos. A exigência de conformidade
está expressa nos editais de licitação, em
cláusulas contratuais, manuais de cadastramento de fornecedores e normas e manuais
técnicos, permanentemente disponibilizados
online. Atualmente, a Copel não realiza seleção ou avaliação de novos fornecedores com
base em critérios ambientais.
Em todos os contratos de cessão de mão
de obra, os terceirizados passam por processo de integração, no qual a Copel destaca suas exigências contratuais em relação a
questões socioambientais, de direitos humanos e trabalhistas, de acessibilidade e inclusão e de combate ao trabalho infantil. O descumprimento gera a suspensão do contrato
e o impedimento, por até dois anos, de participar de novas licitações da Companhia. O
acompanhamento do cumprimento das cláusulas contratuais se dá por meio dos gestores
e fiscais de contratos.

Em 2009, a Copel passou a inserir em
seus contratos uma cláusula padrão de responsabilidade socioambiental, que em 2016
foi complementada com cláusulas específicas de direitos humanos. As contratações
passaram a ser acompanhadas da Declaração
de Idoneidade e de Responsabilidade Social.
Para 2018 está prevista a introdução de um
novo modelo que inclui aspectos de direitos
humanos e será utilizado em novos contratos
e nos vigentes. 412-3
Dependendo do objeto a ser contratado,
algumas cláusulas específicas relativas a requisitos ambientais são inseridos nas minutas
de contrato que acompanham o edital quando
de sua publicação.

Holding e subsidiárias

Em maio de 2017, a Copel instituiu licitação
exclusiva para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte e a reserva de cotas (até 25%)
em certames cujo objeto seja a aquisição de
bens de natureza divisível, conforme definido na Lei Complementar nº 147/2014. Além
disso, lançou o edital de Chamada Pública
(SGT160415) para seleção de projetos voltados para o incremento das atividades produtivas de agricultura familiar e manejo sustentável nos municípios de Cláudia, Colíder, Itaúba
e Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso. O
processo encontra-se em andamento, com
previsão de finalização para 2018.
Número de empresas contratadas por
meio de licitação exclusiva:

Número de contratações exclusivas

Geração e Transmissão

25

Distribuição

88

Telecomunicações

8

Holding*

5

Total

126

Total de contratações da Copel em 2017

2.041

Percentual de contratações exclusivas

6,1%

* Responsável pela contratação para Copel Comercialização.
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Comunidades Locais

GESTÃO DE IMPACTOS 413-2
Atividades de geração, transmissão e distribuição de energia produzem impactos socioeconômicos positivos e negativos nas regiões
em que são instalados. A Copel é consciente
dos impactos de seus empreendimentos e desenvolve ações de prevenção e mitigação em
consonância com a legislação vigente e com
as diretrizes estabelecidas por sua Política de
Sustentabilidade e seu Código de Conduta,
que contemplam os compromissos assumidos no âmbito do Pacto Global da ONU. 103-1
A gestão dos impactos por parte da Copel se dá por meio do diálogo com as comunidades e com os órgãos públicos, buscando
identificar as melhores formas de prevenir
e mitigar os impactos negativos e ampliar
os benefícios dos impactos positivos. Esse
diálogo começa na etapa da realização dos
Estudos de Impactos Ambientais (EIA) e dos
Relatórios Ambientais Simplificados (RAS),
tendo em vista a natureza e o porte dos empreendimentos a serem instalados.
O processo de avaliação de impactos é iniciado pela Diretoria de Desenvolvimento de

UHE COLÍDER
Negócios (DDN) ainda na fase de análise das
oportunidades dos negócios. Caso a Copel venha a investir no novo negócio, é realizada segunda fase de avaliação, com os estudos de
licenciamento ambiental do empreendimento, que definirão as características do projeto
e permitirão a mensuração dos impactos para
o desenvolvimento dos Programas Socioambientais relacionados a prevenção, mitigação
e compensação, bem como relacionados à
implantação de iniciativas sociais voluntárias.
Em casos de deslocamento de população,
a avaliação é feita por meio de Cadastro Socioeconômico. Havendo casos de vulnerabilidade
social, a Copel realiza processo de realocação
da família e compensação social pelos danos
causados pela instalação de seus empreendimentos. A compensação social consiste em
viabilizar que a família atingida seja realocada para área melhor ou similar à que existia
e recupere sua condição econômica existente antes do empreendimento. Além disso, as
propriedades desapropriadas são indenizadas.
G4 DMA EU20, G4 DMA EU22, 103-2

Em 2017, foi concluída a execução do
Programa de Arranjos Produtivos Locais,
vinculado ao processo de licenciamento
ambiental de implantação da Usina Hidrelétrica Colíder. Por meio dessa iniciativa, cem
propriedades da agricultura familiar dos municípios de Colíder, Itaúba, Nova Canaã do
Norte e Cláudia receberam visitas técnicas
mensais de engenheiros agrônomos, que
orientavam os moradores sobre agricultura
sustentável, prioritariamente orgânica, buscando assegurar produção qualificada de alimentos e melhores condições de vida para
as famílias. Além desse serviço de assistência técnica de extensão rural, foram realizadas oficinas de capacitação em processos
de gestão, beneficiamento e comercialização dos produtos da agricultura familiar para
melhorar as condições de inserção dos agricultores na cadeia produtiva local. A execução do programa proporcionou melhoria na
produtividade dos agricultores que foram
contemplados com o programa e redução
com gastos em insumos externos, o que
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diretamente propiciou aumento de renda
para as famílias. Outra questão benéfica
para a Companhia foi a avaliação positiva
dos gestores públicos dos quatro municípios envolvidos, o que fortalece o relacionamento entre as duas esferas e amplia a
confiabilidade da Empresa na região.

LINHA DE TRANSMISSÃO
ARARAQUARA – TAUBATÉ
A Copel mitiga os impactos causados pela
instalação de linhas de transmissão. De modo
geral, propriedades e moradores registram
perdas territoriais e produtivas, estabelecidas
pela faixa de servidão, bem como alteração
de aspectos da paisagem natural local.
A Companhia implementa o programa de
indenização com o objetivo de mitigar as perdas dos proprietários e adota uma série de
programas, que atendem às condicionantes
de licenciamento ambiental. Entre os programas realizados pela Companhia nesses casos, estão a Comunicação Social, a Interação
Social ou Relacionamento com Comunidade

e a Educação Ambiental para Comunidades.
Na instalação da linha de transmissão LT
500 kV Araraquara – Taubaté, com 356 km
de extensão, que passa por 28 municípios
do Estado de São Paulo, a Companhia está
realizando o Programa de Compensação Social, devido à perda de atividades econômicas em algumas comunidades. Em 2017 foi
realizada realocação da última família residente em Araras.

REDES DE DISTRIBUIÇÃO
Ao longo de 2017, 619 pessoas foram
compensadas pela instituição de faixa de
servidão de obras de Linha de Distribuição
de Alta Tensão (LDAT), que não geram desapropriação de áreas, mas estabelecem restrições de uso, ensejando pagamento de indenizações. G4 DMA EU22
Na implementação de novos empreendimentos, a Copel realiza ações de sensibilização ambiental com os trabalhadores responsáveis pela instalação das obras e também o
Programa de Relacionamento com a Comu-

nidade, que visa prover condições favoráveis
à interlocução sistemática entre o empreendedor e os diversos segmentos das comunidades envolvidas, poder público e representações da sociedade civil organizada que
atuem na área de influência direta e indireta
dos empreendimentos a serem instalados.
Outra ação implementada pela Companhia na instalação desses empreendimentos
é o Programa de Educação Patrimonial, cuja
metodologia busca despertar na comunidade o interesse em conhecer e compreender
sua identidade, história e cultura. Realizado
desde 2014 por meio de empresa contratada
(Fundação Aroeira), o Programa tem como
público-alvo 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 educação para a cidadania, valorização
da identidade cultural, preservação do patrimônio, formação de agentes multiplicadores
e divulgação de pesquisas científicas.
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TELECOMUNICAÇÕES
A Copel Telecom mantém a base de clientes do Paraná Conectado, programa de acesso
à internet banda larga, por custo subsidiado, em
cidades de até 10 mil habitantes e baixo IDH.
O projeto Internet sem Bullying visa sensibilizar a sociedade para o problema do cyberbullying. O bullying é a principal causa de depressão e suicídio entre jovens. O Projeto leva
palestras de sensibilização buscando obter o
comprometimento dos alunos de escolas estaduais dos últimos anos do ensino fundamental,
seus pais e professores. Em 2017, duas escolas foram contempladas, atendendo a cerca de
400 alunos. Em 2018 o Projeto será expandido
e terá continuidade em Curitiba e no interior do
Estado. A iniciativa está alinhada com a missão
da Copel, às diretrizes do negócio da Copel Telecom (DNA da Copel Telecom) e atende aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU (ODS 4, 16 e 17).
Demais iniciativas sociais da Copel Telecom
estão apresentadas na tabela da página 73.

INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO
DAS COMUNIDADES 413-1
Em 2017, 80% das operações da Copel
realizaram investimentos em ações de engajamento, avaliações de impacto e desenvolvimento local, que geraram benefícios às comunidades em que atua.
A Copel Telecomunicações investiu no
período em ampliação de infraestrutura de
redes de telecomunicações, com o objetivo
de aumentar a capacidade de transmissão
de dados, capilaridade da rede e qualidade
dos serviços. Os investimentos em infraestrutura de telecomunicações auxiliam no desenvolvimento dos municípios paranaenses,
garantindo qualidade e confiabilidade na comunicação, transferência de dados e acesso
à informação, propiciando progresso socio-econômico dos municípios e comunidades.

Em continuidade ao Plano de Desenvolvimento da Distribuição (PDD), em 2017 a
Copel Distribuição investiu aproximadamente R$ 55 milhões com o objetivo de atender à demanda de consumidores de energia elétrica e contribuir para a melhoria de
qualidade e confiabilidade do sistema. Adicionalmente, foram aplicados recursos do
PDD em programas de interesse social e
projetos comunitários para regiões isoladas
e reassentados.
A Copel Geração e Transmissão, por sua
vez, investiu em infraestrutura para o poder
público e para comunidades do entorno de
seus empreendimentos.
Na sequência, estão apresentadas as principais iniciativas sociais da Copel no ano.
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413-1

Descrição e objetivo do Programa / Operação

Propiciar aos trabalhadores de todos os níveis hierárquicos ou de especialização
técnica ligados às obras de implantação das linhas de distribuição, subestações
de energia e estações de chaveamento, informações adequadas sobre os
empreendimentos e aspectos dos processos ambientais regionais, prevenindo-se,
deste modo, as possibilidades de ocorrência de acidentes ambientais e pessoais.

Grupos de
Stakeholders
impactados

Empregados terceiros

Número de Pessoas Impactadas*

Possui avaliação de impacto
ambiental/social?

147 empregados.

ODS

Possui meta relacionada?

Os Programas de Sensibilização
Ambiental são realizados para
todos os empreendimentos da
Copel Distribuição e integram
o meio socioeconômico dos
estudos ambientais, necessário para obtenção das Licenças
Prévia (LP) e de Instalação (LI)

ODS 3

Sim, atender todos
os empreendimentos
da Copel DIS.

Não possui

Projeto Fatura Solidária

O Projeto foi lançado em 2015 com o objetivo de aumentar o número de consumidores que
recebem suas faturas por meio digital e beneficiar as Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais do Estado do Paraná- APAEs. A cada adesão pela fatura digital a Copel doava
R$ 1,00 para as APAEs. Desde o lançamento do projeto até o seu encerramento ocorrido
em 31/12/2017 foram registradas 1.153.631 adesões pela fatura digital, o que significou o
repasse de R$ 1.153.631,00 (Um milhão, cento e cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e
um reais) para as APAES vinculadas à Federação das APAEs do Estado do Paraná - Feapaes.

Organizações não
governamentais

APAEs do Estado do Pará

Não possui

ODS 5, 8,
10, 11 e
16

Cobrança de Valores
de Terceiros (CVT)

Consiste na prestação de serviço de Cobrança de Valores de Terceiros (CVT) através
das faturas de energia, por Contrato ou Convênio. Os valores a serem doados devem ter
autorização por escrito, ou através de gravação de voz, do titular da fatura ou seu cônjuge.
Em 2017 foram arrecadados e repassados às Instituições, R$ 26.048.336,08 (Vinte e seis
milhões, quarenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e oito centavos).

Organizações não
governamentais

110 instituições filantrópicas

Não possui

ODS 1,10,
11, 16

Não possui

Os Programas de Relacionamento
com a Comunidade são realizados para todos os empreendimentos da Copel Distribuição e
integram o meio socioeconômico
dos estudos ambientais que são
obrigatórios nas etapas de licenciamento prévio e de instalação.

ODS 3

Sim, atender todos
os empreendimentos
da Copel DIS.

Sim, para definição das
prioridades do programa

ODS 11

Não possui

Programa de
Relacionamento
com a Comunidade

Programa Boa Vizinhança

O objetivo geral do Programa é proporcionar condições favoráveis à interlocução
sistemática entre o empreendedor e os diversos segmentos das comunidades
envolvidas, poder público e representações da sociedade civil organizada que atuem
na área de influência direta e indireta dos empreendimentos a serem instalados.

Comunidade Local

120 profissionais.

Promove melhoria de qualidade de vida nos arredores das sedes administrativas da Companhia
em Ponta Grossa e Cascavel. As ações são realizadas em um raio de até 2 km dos edifícios e
foram definidas a partir de estudos que identificaram necessidades, expectativas e prioridades.

Comunidade local

Não possui

* Não é realizada a segmentação de beneficiários por gênero.
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Subsidiária

DIS

DIS

DIS

GeT

Nome do Programa
/Operação

Descrição e objetivo do Programa / Operação

Iluminando Gerações

O programa visa levar às comunidades dos municípios da área de concessão da Copel orientações
em caráter informativo e preventivo sobre sustentabilidade, ao uso consciente e seguro de energia
elétrica, utilização dos recursos naturais (energia e água) e destinação correta dos resíduos.
O programa está subdividido em projetos e ações conforme os diversos segmentos, públicos,
diferenças culturais, necessidades e expectativas (partes interessadas), conforme segue:
• Palestra nas escolas;
• Palestras em ONGs
• Feiras e eventos externos
• Van de Eficiência Energética
• Palestras em empresas
• Teatro Histórias Eletrizantes

Eletricomunidade

Conjunto de ações, programas e projetos que visam o desenvolvimento sustentável das
comunidades onde a Copel se faz presente:
• Programa Copel no Bairro
• Projeto Mais Que Energia
• UPS Cidadania
• Programa Tarifa de Irrigação Noturna e Programa Tarifa Rural Noturna
• Programa Luz Fraterna
• Tarifa Social de Energia Elétrica
• Programa Morar bem Paraná
• Benefício Calamidade

EletriCidadania

Visa incentivar a execução, de forma voluntária e espontânea, de ações comunitárias
que, muito além do simples assistencialismo, levem ao desenvolvimento sustentável
da sociedade em todos os aspectos, sejam eles culturais, educacionais ou profissionais.
Em 2017, foram realizadas 3.045 horas de voluntariado.

EIA e RAS

No ano de 2017 a equipe da GeT realizou atividades relacionadas aos Estudos de Avaliação
e Diagnóstico de Impactos Socioambientais (EIA e RAS) para as seguintes novas instalações
de linhas de transmissão:
• LTS 230kV Curitiba Centro - Uberaba;
• SE Medianeira,
• LT 500kV Blumenau - Curitiba Norte;
• LT Baixo Iguaçu - Realeza Sul;
• SE Curitiba Centro,
• LT Baixo Iguaçu - Realeza Sul;
• SE Andirá,
• LT Andirá Secc 1 e 2 Assis - Salto Grande.

* Não é realizada a segmentação de beneficiários por gênero.

Grupos de
Stakeholders
impactados

Número de Pessoas Impactadas*

Comunidade
Clientes
Empregados
Fornecedores

Programa Iluminando Gerações
atendeu cerca de 63.500 alunos de todo
o Estado do Paraná. Atuando também
junto às instituições, empresas, feiras
e eventos junto às comunidades
foram cerca de 45 mil participantes

Comunidade
Clientes
Empregados

Comunidade
Clientes
Empregados

Comunidade Local

• Projeto Mais Que Energia:
Comunidade Surda e surda-cega
• UPS Cidadania: 556 atendimentos
• Paraná Cidadão: 2.000 pessoas
• Mutirão da Cidadania 1260
• Programa Tarifa de Irrigação
Noturna e Programa Tarifa
Rural Noturna: 16400 UCs
• Programa Luz Fraterna: 158.000 UCs
• Tarifa Social de Energia
Elétrica: aprox. 300.000 UCs
• Programa Morar bem
Paraná:1671 UCs
• Benefício Calamidade: 147 UCs
193 empregados da Copel DIS
registraram horas de voluntariado

Não possui

Possui avaliação de impacto
ambiental/social?

ODS

Possui meta relacionada?

Não possui

ODS 4,
ODS 7,
ODS 11

Não possui

Não possui

ODS 1, 2,
3, 4, 7, 8,
10, 11, 12,

Não possui

Não possui

ODS 2,
3, 4, 7, 8,
10, 11

Sim. Percentual de voluntários em
relação ao número de empregados.
Em 2017 atingimos o percentual de
3,96%, superando a meta de 3,50%.

Sim, em consonância
com a Política Nacional
de Meio Ambiente e o
licenciamento ambiental

Não
aplicável

Não possui
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Subsidiária

Nome do Programa
/Operação

Descrição e objetivo do Programa / Operação

Grupos de
Stakeholders
impactados

Número de Pessoas Impactadas*

Possui avaliação de impacto
ambiental/social?

ODS

Possui meta relacionada?

Sim, anualmente são realizadas
avaliações normatizadas
através de NAC.

ODS 1, 2,
3, 10, 11,
12, 17

Não possui

Não possui

Não
aplicável

Não possui

Não possui

ODS 3,5,7,
11,13, 15

Sim, atender todos os
empreendimentos em
construção da Copel GeT

120 pessoas

Não possui

ODS 3,5,7,
11,13, 15

Sim, atender todos os
empreendimentos em
construção da Copel GeT

108 pessoas

Sim, são avaliadas as abordagens sociais e a efetividade do
trabalho social através da saída
das famílias que ocupam a área.

ODS 10,
11 17

Atender todas as ocupações nas
faixas de segurança das linhas
de transmissão envolvendo
segmentos vulneráveis.

Não possui

ODS 2,
3, 4, 7, 8,
10, 11

Sim, meta de 3,50% de
voluntários em relação ao
número de empregados.
Em 2017 atingimos 4%.

Cultivando Energia

O programa incentiva a implantação e o cultivo de hortas comunitárias em espaços
ociosos sob as linhas de distribuição e de transmissão de energia elétrica da
Companhia. Desenvolvido em parceria com as prefeituras e comunidades locais, o
Programa promove inclusão social, segurança alimentar e geração de renda para
comunidades socialmente vulneráveis. As hortas também aumentam a segurança da
população, inibindo a ocupação das áreas de alto risco sob as linhas de energia.

Comunidade Local

140 famílias (560 pessoas)

GET

Audiências Públicas

Processos de consulta de comunidades locais amplos que incluem Grupos vulneráveis:
LT 500kV Blumenau - Curitiba Centro - Foram realizadas duas audiências públicas para a
apresentação do empreendimento para as populações locais.

Comunidade Local

Não possui

GET

Programa de
Sensibilização Ambiental

GET

Programa de
Relacionamento com
a Comunidade

Educação e sensibilização ambiental da comunidade

Programa Linha Livre

Tratativa social das ocupações (fins moradia e atividade econômica) em faixas
de segurança das linhas de transmissão. Além da abordagem social junto aos
moradores, o programa prevê articulação com poder público, principalmente
as políticas públicas de assistência social, saúde e habitação.

Holding e
Subsidiárias

GET

Sensibilização ambiental da mão de obra

Visa incentivar a execução, de forma voluntária e espontânea, de ações comunitárias
que, muito além do simples assistencialismo, levem ao desenvolvimento sustentável da
sociedade em todos os aspectos, sejam eles culturais, educacionais ou profissionais.

Empregados terceiros

Comunidade Local

Comunidade local

Comunidade
Clientes
Empregados

147 empregados

63 empregados da Copel GET
registraram horas de voluntariado

GET

EletriCidadania

GET

Programa Borda Livre

Tratativa social das ocupações nas bordas dos reservatórios. Além da abordagem
junto aos moradores o programa prevê a articulação com o poder público.

Comunidade Local

16 famílias (64 pessoas)

Sim, periodicamente são
monitorados os casos.

ODS 10,
11, 17

Não possui

GET

Ação de prevenção a
emergências sociais
em barragens

Realizar mapeamento da população residente em área de risco para desastre
com barragem e promover cadastro e sensibilização para as questões
de segurança, rota de fuga e canais de comunicação efetivo.

Comunidade local

34 famílias (134 pessoas)

Não possui

ODS 11
e 17

Não possui

* Não é realizada a segmentação de beneficiários por gênero.
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Subsidiária

GET

CTE

CTE

Nome do Programa
/Operação

Descrição e objetivo do Programa / Operação

Programa de Arranjos
Produtivos Locais

Assessoria Técnica de Extensão Rural em 100 unidades de produção familiar e Oficinas de
Capacitação em processos de gestão da produção, do beneficiamento e da comercialização
para os municípios do entorno da UHE Colíder (Colíder, Claúdia, Itaúba e Nova Canaã do Norte).

Internet Sem Bullying

Apoio técnico em ações
sociais do Governo do
Estado do Paraná

CTE

EletriCidadania

CTE

LAISA

O projeto Internet sem Bullying visa a sensibilização da sociedade para o problema do
cyberbullying. Mais informações sobre o programa na página 69.
A Copel Telecom provê acesso a internet em eventos patrocinados pelo Governo do
Estado que tem foco em inclusão e desenvolvimento social. Os serviços prestados
nestes eventos utilizam a conectividade disponibilizada pela CTE. Assim, são
atendidas as iniciativas Justiça no Bairro, UPS Cidadania, Paraná Cidadão, Criança
e Adolescente Protegidos, Mutirão da Cidadania, que ocorrem em cidades ou
bairros de baixa renda e cuja população tem acesso precário aos serviços sociais,
como emissão de documentos de identidade, assistência jurídica, entre outros.
Visa incentivar a execução, de forma voluntária e espontânea, de ações comunitárias
que, muito além do simples assistencialismo, levem ao desenvolvimento sustentável da
sociedade em todos os aspectos, sejam eles culturais, educacionais ou profissionais
No ano de 2017 a CTE realizou a aplicação da ferramenta LAISA - Levantamento de
Aspectos e Impactos Socioambientais - nos macroprocessos da cadeia de valor.

CTE

Paraná Conectado

A Copel Telecom mantém a base de clientes do Paraná Conectado, acesso à
internet banda larga em cidades de até 10 mil habitantes e baixo IDH por custo
subsidiado (R$ 29,90 – 1 MB). Segundo o Banco Mundial, a disponibilização
para a população de acesso à internet propicia a elevação do PIB.

CTE

Paraná Digital

Paraná digital: atendendo a uma demanda da Celepar, a Copel Telecom fornece
link de dados a toda a rede de ensino estadual (mais de 2200 escolas).

Ouvidoria CTE

A Ouvidoria da CTE é um canal formalmente estabelecido que poderá
ser acessado pela comunidade para encaminhamento de queixas e
reclamações referentes às operações da Copel Telecom.

CTE

* Não é realizada a segmentação de beneficiários por gênero.

Grupos de
Stakeholders
impactados
Comunidade Local

Empregados,
fornecedores, clientes,
sociedade, governo

Comunidade
Clientes

Comunidade
Clientes
Empregados

Número de Pessoas Impactadas*

100 famílias (400 pessoas)
24 voluntários das 3 SIs, 430
alunos (51,2% mulheres e 48,8%
homens) e seus respectivos pais,
22 professores, 8 parceiros de
negócio e fornecedores.

Não possui

38 empregados da Copel Telecom
registraram horas de voluntariado:
5,86% do quadro CTE

Possui avaliação de impacto
ambiental/social?

ODS

Possui meta relacionada?

Exigência legal, condicionante
de licenciamento ambiental

ODS 1, 2, 3
10, 12, 17

Não possui

Sim, pesquisa com participantes
- inclusive por gênero

ODS 4,
5, 10, 11,
16 e 17

Sim. 8 escolas em 2018.

Não possui

ODS 8,10,
16 e 17

Não possui

Não possui

ODS 4, 5,
8, 10, 11,
16 e 17

Sim. Percentual de voluntários
em relação ao número de
empregados. Em 2017 atingimos
o percentual de 5,86%. Meta
2018 aumento de 10%

Não aplicável

Não
aplicável

Revisão anual

Manter a base de beneficiários

Não aplicável

Não aplicável

Clientes de baixa renda

Em 2017 foram 4.183 clientes
em 24 municípios

Não possui

ODS 1, 4,
8, 10, 11,
16 e 17

Comunidade escolas estaduais

Universo de alunos matriculados na
rede de ensino pública estadual

Não possui

ODS 4, 10

Manutenção dos links nas escolas

Não possui

Não possui

Não
aplicável

Não possui

Comunidade e clientes
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DIREITOS HUMANOS
As questões associadas aos direitos humanos são inerentes aos projetos desenvolvidos pela Copel em
todas as suas subsidiárias. Desde a
prospecção de Novos Negócios, assuntos relacionados a direitos humanos são considerados nas avaliações
de viabilidade. Esse processo de estende na etapa de realização dos Estudos de Impacto Ambiental e/ou
Relatórios Ambientais Simplificados.
Durante o processo de implantação
dos empreendimentos, a Copel busca cumprir com todos os requisitos
legais aplicáveis, bem como no atendimento as condicionantes de cada
projeto. O descumprimento de legislações associadas a direitos humanos
podem impactar na paralisação do
projeto, na perda da imagem da empresa, bem como no recebimento de
sanções não monetárias e multas.
Desde sua fundação, a Copel assumiu compromisso com a defesa dos
direitos humanos. São seis décadas
em consonância com os princípios da
Declaração Universal dos Direitos Hu-

103-1, 103-2
manos, os quais atualmente são reafirmados e detalhados por meio de
outras plataformas coordenadas pela
ONU, como o Pacto Global, do qual a
Copel é signatária desde sua criação,
e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. São compromissos que
norteiam políticas, normas e estratégias da Empresa e visam proteger os
direitos de todos os públicos influenciados por suas atividades.
A Copel não possui uma gestão
centralizada de questões relacionadas
aos Direitos Humanos. A gestão dos
impactos gerados pelas operações da
Copel são realizadas pelas pelas áreas
de Meio Ambiente e Responsabilidade
Social de cada subsidiária. Aspectos
associados a Direitos Humanos, como
diversidade e acessibilidade são tratados pela Coordenadoria de Meio Ambiente da Holding.
Com relação as atividades desempenhadas pelos fornecedores, a
Copel exige o cumprimento das obrigações legais no processo de homologação da contratada e durante a

execução dos contratos por meio da
exigência de certidões obrigatórias.

COMUNIDADES INDÍGENAS
A Companhia desenvolve projetos
para garantir o acesso de aldeias indígenas à energia. Comunidades localizadas em unidades de conservação
ambiental, ou em áreas em que não
é possível levar a rede distribuição de
energia, recebem, por exemplo, painéis fotovoltaicos e treinamento para o
uso eficiente da energia. 411-1
Em 2017, 911 unidades consumidoras de indígenas estiveram inscritas na
Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa
Renda) e não houve casos de violação
de direitos de povos indígenas.

Outras informações sobre a atuação
da Copel em Direitos Humanos
estão disponíveis na página de
Sustentabilidade da Empresa.
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MUDANÇAS DO CLIMA

O incentivo às fontes
de geração de energia
limpa e renovável e a
contribuição com a
diversificação da matriz
energética do País está
presente nos projetos
de expansão da
Companhia.

103-1, 103-2
Para o setor, as mudanças do clima podem gerar impactos nas atividades de geração,
transmissão e distribuição de energia. Na geração de energia, a predominância de uma matriz dependente de hidrelétricas e com o crescimento da participação das fontes renováveis
(eólicas e solar), consideradas intermitentes, os
efeitos das mudanças do clima podem impactar diretamente a capacidade de geração. Com
relação à transmissão e distribuição, os eventos climáticos extremos impactam diretamente na operação e manutenção dos sistemas, e
por consequência, no fornecimento de energia.
O compromisso da Copel com o desenvolvimento sustentável em seus negócios é
refletido em sua estrutura de gestão de impactos da mudança do clima. O incentivo às
fontes de geração de energia limpa e renovável e a contribuição com a diversificação da
matriz energética do País está presente nos
projetos de expansão da Companhia.
Sua Política de Mudança do Clima, implementada em 2016, traz diretrizes que dão suporte às funções e ações do Comitê Gestor,
como, por exemplo, além daquelas já citadas,
promove incentivo à inovação para redução
de Gases do Efeito Estufa (GEE) e adoção de
tecnologia de baixo carbono.
A Copel instituiu Comitê Gestor responsável pelo Programa de Gestão Corporativa de
Mudanças Climáticas, que garante que todos
empregados e a Administração atuem em con-

sonância com os compromissos assumidos.
Este Comitê é formado por representantes de
todas as diretorias e subsidiárias, e conta com
três subcomitês: Gestão e Mitigação de Emissões, Adaptação e Valoração do Carbono. Entre suas atividades, destacam-se: acompanhar
o cumprimento dos compromissos aprovados pela Administração, incentivar ações que
promovam a redução de GEE, avaliar riscos e
oportunidades e ações de adaptação dos negócios à mudança do clima. É função do Comitê, igualmente, participar e contribuir com
debates e eventos externos que busquem novos caminhos e soluções para que a sociedade trate do novo cenário climático.

Outras informações sobre o
Programa Mudanças Climáticas
e os compromissos e metas
assumidos pela Copel estão
disponíveis na página do programa.

Com a implantação da Política, as mudanças do clima foram incorporadas à análise de
riscos, à avaliação financeira e às oportunidades para os negócios da Companhia, além de
incentivar tecnologias de baixo carbono. Na
sequência, são apresentados os riscos associados às mudanças do clima, os respectivos
fatores e impactos financeiros. 201-2

RISCOS E OPORTUNIDADES ASSOCIADOS ÀS MUDANÇAS DO CLIMA
Riscos

Fatores

Descrição

Impactos financeiros
(qualitativos e quantitativos)

Extremos climáticos

Aumento das
temperaturas máximas
no norte do Paraná

Multa estimada em
decorrência do não fornecimento
de energia é da ordem de
U$ 2.000/MWh não distribuído.

Ciclones tropicais

Aumento dos
vendavais no norte
e oeste do Paraná

Não foram estimados os impactos
financeiros relativos à substituição
de torres em operação ou
utilização de torres mais
resistentes em novos projetos.

Cobrança por
emissões

Cobrança de taxa
de emissões pode
impactar parte do
setor que investe
em termelétricas

Estima-se valor inferior a 1%
da receita operacional líquida,
considerando que a geração
térmica atual não é significativa.

Mecanismos de
Mercado de Carbono
Cap and Trade

A Copel participa de iniciativa de
O setor de energia pode simulação de carbono, que estima
R$ 30,00 por tonelada de CO2
ser um dos escolhidos
equivalente emitido. Considerando
para introdução desse
essa premissa, a Copel pagaria
tipo de mecanismo.
3,6 milhões como forma de
compensação das emissões de GEE.

Reputação

A interrupção no
Não foram estimados os
fornecimento de energia
impactos financeiros para
gera insatisfação no
ocorrência desse risco.
consumidor

Natureza Física

Regulatórios

Outra natureza
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Oportunidades

Natureza Física

Regulatórios

Outra natureza

Fatores

Descrição

Impactos financeiros
(qualitativos e quantitativos)

Extremos climáticos

Aumento das
temperaturas pode
gerar um aumento na
demanda de consumo

Não mensurável. Os estudos
de adaptação ainda não se
propagaram para análise de
mercado, estando focados por
enquanto em análise operacional.

Mecanismos de
Mercado de Carbono
Cap and Trade

Ter a opção de comprar
créditos de carbono ou
alterar seus processos
ou comprar energia
limpa renovável.

Estudo de impacto em
desenvolvimento.

Mudança do perfil do
consumidor

Abrir mercado por
consumidor que busque
fonte de energia mais
renovável, incluindo a
geração distribuída.

Não há ainda estimativa do custo
relacionado ao gerenciamento
exclusivo entre adaptação e
comércio de energia.

GESTÃO DAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE)
305-1, 305-2, 305-3
A Copel investe desde 2009 na elaboração
de inventários anuais de emissões de GEE,
em conformidade com a metodologia do programa brasileiro GHG Protocol. A gestão das
emissões provenientes de suas operações
com foco em redução é um dos compromissos assumidos pela Empresa no Programa

de Gestão Corporativa de Mudança do Clima.
Para isso, a Companhia investe em ações de
pesquisa e desenvolvimento, prevê incentivo
às fontes renováveis no plano de expansão
e implementa iniciativas voltadas à redução
de emissões no Programa Ecoeficiência (ver
mais na página 80). 103-2
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Em 2017, foram consideradas as emissões
da Holding e de suas subsidiárias integrais,
conforme apresentado na tabela a seguir:
Por tipo de
gás (tCO2e)

Escopo 1

Escopo 2

Escopo 3

CO2

223.554,301

319.791,701

2.641,853

CH4

118,525

0

3.442,325

N2O

1.068,628

0

91,486

HFCs

46,270

0

0

SF6

2.234,400

0

0

Total

227.022,124

319.791,701

6.175,664

2.820,974

-

281,174

CO2 biogênico (t)

emissões associadas a essa fonte ocorreram em decorrência
da construção da UHE Colíder. Com o término da supressão
vegetal, as emissões dessa fonte caíram, o que significou
sua redução no último inventário.
No escopo 1 foram consideradas as fontes próprias de
emissões de combustão estacionária e móvel, emissões fugitivas, efluentes industriais e mudanças do solo. Em 2017
foi verificada redução de 2,86% das emissões, considerando a redução no consumo de carvão e a conclusão de atividades de supressão vegetal na Geração e Transmissão.
Para o escopo 2 foram consideradas as emissões de
consumo e perdas de energia. Comparando com 2016 houve aumento de 7,71% das emissões, em função do aumento do fator de emissões do grid, apesar da redução do consumo de energia e em decorrência do aumento das perdas
em transmissão e distribuição de energia.
Para as emissões do escopo 3 foram considerados os
deslocamentos de empregados, viagens aéreas, transporte e distribuição (upstream), e resíduos da Empresa. Com
relação aos fornecedores, a Copel tem sensibilizado seus
contratados a relatar suas emissões e adotar medidas para
redução das emissões em suas atividades.
O inventário será verificado por entidade externa e posteriormente, publicado nos registros públicos do GHG Protocol
e do fórum paranaense de mudanças climáticas. 103-3

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
Desde o relatório de emissões de 2017,
passou a ser obrigatório o relato da fonte - mudança no uso do solo, para cálculo do escopo
1, impactando os resultados do último ano. As

Com relação às emissões atmosféricas, os resultados
são oriundos da Usina Termelétrica Figueira, verificados mediante monitoramentos semestrais, conforme exigências
do órgão ambiental responsável (IAP), sendo acompanhados os valores obtidos nas campanhas de medição.19 305-7

Tipos de emissões

2015

2016

2017

Emissões de NOx (t)

583

709

2.510

Emissões de SOx (t)

4.797

2.764

15.344

0

0

0

0,42

0,2

0

0

0

0

229

709

277

Emissões de Poluentes
Orgânicos Persistentes (POP) (t)
Emissões de Compostos
Orgânicos Voláteis (COV) (t)
Emissões de Poluentes
atmosféricos perigosos (HAP) (t)
Emissões de Material Particulado (MP) (t)

As concentrações de emissões atmosféricas foram
mais elevadas devido aos resultados das medições da UTE
Figueira. Os valores de 2017 destoaram da série histórica e
atenderam parcialmente as normas vigentes, considerando
que material particulado e os óxidos de nitrogênio e enxofre
ultrapassaram o limite máximo permitido. A modernização
da usina, que se encontra em curso, reduzirá significativamente os índices de emissões.
As emissões atmosféricas provenientes da frota de veículos da Copel não são consideradas por serem pouco significativas.

19
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ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS DO CLIMA 103-3
Em 2017 a Copel deu continuidade às ações do
Subcomitê de Adaptação, com destaque para finalização do estudo-piloto realizado com a Fundação Getulio Vargas (FGV), que teve como objeto os efeitos
da mudança do clima sobre as linhas de alta tensão
da Copel DIS na região de Paranavaí e Apucarana.
Após a realização da análise de vulnerabilidade com
as áreas de operação, manutenção, meio ambiente, financeira e segurança no trabalho, foi identificado que, até 2040, essas áreas estarão suscetíveis a
maiores velocidades do vento e aumento da temperatura, com possibilidade de comprometer a operação e a manutenção da distribuição naquelas áreas.
A realização da matriz de risco apontou que dois impactos poderão ser significativos no futuro:
• Aumento na queda de estruturas de transmissão
construídas com projetos de ventos de 60 e 80 km/h.
•

Maior sobrecarga em linhas e transformadores, com
incapacidade total de abastecimento de energia.

Diante da possibilidade de ocorrência dos impactos
mencionados, reuniram-se opções de adaptação que
poderiam ser aplicadas na área de estudo. As principais
considerações foram:
•

•

Em relação ao aumento da velocidade/frequência dos ventos: realização de projetos de PD&I
que permitam aprimorar o monitoramento tanto meteorológico quanto das estruturas. Quando é necessária a substituição de torres devido
aos efeitos climáticos, são utilizadas torres com
maior resistência.
Quanto ao aumento da temperatura, identificou-se que devem ser considerados novos parâmetros para os projetos que venham a ser demandados, considerando a elevação de temperatura.

Com a concretização do estudo, a Copel está
desenvolvendo metodologia internamente para levantamento de vulnerabilidade relacionada à mu-

dança do clima e que auxiliem na elaboração das
matrizes de risco dos negócios da Companhia,
bem como no planejamento de medidas para
adaptação para empreendimentos em operação e
naqueles em planejamento.

VALORAÇÃO DO CARBONO 103-3
Em 2017 a Copel continuou os estudos sobre
o tema precificação de carbono dentro das atribuições do Comitê de Mudança do Clima. A Companhia já adotou internamente valor de referência,
que é utilizado pela Diretoria de Desenvolvimento de Negócios nas simulações realizadas para
os projetos da Empresa, apoiando a avaliação de
riscos e oportunidades financeiros no tocante ao
tema mudança do clima.
Como medidas de estudo, a Companhia tem
investido na participação de empregados em fóruns de discussão como o Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS) e Empresas pelo Clima do GVces (EPC)

e também na simulação de um mercado de carbono coordenado pelo EPC que utiliza a plataforma
da BVRio. Em 2017, a Copel participou do Fórum
Paranaense de Mudança do Clima, que abordou
a temática Precificação de Carbono: oportunidades e desafios para o Paraná. Na oportunidade,
foi apresentado estudo de caso sobre os impactos da precificação de carbono sobre o setor industrial. Em geral, a Copel foi reconhecida em
2017 por sua gestão em Mudanças do Clima com
o Selo Clima do Governo do Estado do Paraná.
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ECOEFICIÊNCIA
PROGRAMA ECOEFICIÊNCIA
A gestão dos recursos naturais está presente
em todas as operações da Copel, considerando a
possibilidade de impactar significativamente o negócio e a sociedade durante os processos de implantação e operação dos empreendimentos, bem
como na prestação de serviços e manutenção das
instalações administrativas. Para isso, criou em
2014 o Programa Ecoeficiência, com o objetivo de
apoiar projetos para redução e melhor aproveitamento dos recursos naturais, sensibilizando as diversas áreas da Companhia e indo ao encontro da
diretriz estratégica de obtenção de excelência em
custos, processos e qualidade. 103-1
Alinhado com a Política de Sustentabilidade
da Copel, sob uma visão integrada dos projetos
da Copel, a boa gestão dos recursos naturais é
fator relevante na competitividade da Empresa,
considerando os seus atuais ativos e a prospecção de novos negócios. Dessa forma, as ações
do Programa Ecoeficiência estão concentradas
em cinco linhas temáticas: energia, água, papel,
mobilidade e combustível, educação e comunicação. A equipe gestora do programa é responsável
pelo acompanhamento da eficácia das iniciativas,
estabelecendo as metas associadas a redução
de consumo de água, energia elétrica, combustíveis e materiais (papel). 103-3

O sucesso do Programa está associado ao envolvimento direto dos empregados e parceiros da
Copel, para o que, em 2017 foram realizados os
seguintes eventos e treinamentos:
•

•

•

I Oficina de Ecoeficiência em Ponta Grossa,
para elaborar plano de ação prevendo tornar
instalações da Companhia mais ecoeficientes.
O evento reuniu 18 empregados e estabeleceu as ações a serem desenvolvidas em 2018.
Seminário Copel de Cultura e Sustentabilidade, realizado em Londrina acompanhando o
Dia Mundial do Meio Ambiente. Na oportunidade foram apresentados os resultados do
programa para 88 empregados que estiveram
presentes e representantes de parceiros da
comunidade, da Funai e do Centro de Memória e Cultura Kaingang.
Treinamento por videoconferência, com o objetivo de orientar, capacitar e fomentar discussões sobre o tema sustentabilidade entre
Copel e fornecedores. No total, participaram
340 empregados e público externo formado
por fornecedores e funcionários terceirizados
que assistiram às palestras pela internet.

Na sequência, são apresentados os principais resultados do programa em suas frentes de atuação:

CONSUMO DE ÁGUA 103-2, 303-1
O Programa Ecoeficiência faz a gestão do consumo de água nas unidades administrativas da Copel.
A retirada de água por meio de fontes subterrâneas e superficiais usadas nas operações de Geração,
Transmissão e Distribuição de energia são controladas diretamente pelas subsidiárias. Com relação
ao consumo administrativo de água, foi registrado
aumento aproximado de 8% em relação ao ano anterior – representando aproximadamente 10.000m³
- considerando-se apenas a água fornecida pela Sanepar, o que impactou o não atingimento da meta
de redução estabelecida para 2017, que foi de 2%.
Uma das causas para o aumento no consumo
foi a instalação de purificadores de água conectados à rede de abastecimento. Até o final de 2016
eram utilizados bebedouros com galões de água
mineral. Estima-se que ao longo de 2017 cerca
de 1.920m3 de água tenham sido consumidos por
meio do novo sistema de bebedouros, representando aumento de 18% no consumo.
Em 2017, o consumo total de água nas unidades administrativas localizadas no Paraná foi de
146.519m3.

Consumo de água
por fonte (m³)
Fontes superficiais
Fontes subterrâneas
Água de chuva
Abastecimento
municipal e demais
empresas públicas
e privadas
Total

2015

2016

2017

107.606.193

99.481.216

147.268.823

24.19320

22.75021

76.75522

138

-

108

108.803

112.928

146.519

107.739.327

99.616.894

147.492.205

Considerado consumo nas instalações administrativas.
Idem
22
Considerado consumo nas instalações administrativas e nas operações.
20

21
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As ações do Programa Ecoeficiência estão
concentradas em cinco linhas temáticas:
energia, água, papel, mobilidade e
combustível, educação e comunicação.
A respeito da gestão do volume dos reservatórios, a Copel mantém rede de monitoramento hidrológico nas bacias hidrográficas
em que tem aproveitamentos hidrelétricos
em operação. A rede é composta por diversas
estações hidrológicas em que são coletados
dados sobre nível de água de rios e reservatórios e dados pluviométricos. Esses dados,
após processamento no Sistema de Monitoramento de Reservatórios (SMR), auxiliam e
orientam a operação das usinas hidrelétricas.
Tais dados estão disponíveis no site da Copel.
Além disso, a Copel Geração e Transmissão faz o monitoramento da qualidade da
água em todos os reservatórios e rios que
atendem as operações das usinas, em atendimento às condições das Licenças de Operação. Em sua maioria, o monitoramento é realizado em três pontos (localizados a jusante,
reservatório e montante dos empreendimentos de geração), com frequência trimestral. O
objetivo do monitoramento é avaliar as condições ecológicas e tendências de flutuação

dos parâmetros de qualidade da água a longo
prazo. Os relatórios referentes a esse monitoramento são entregues anualmente ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP).
O volume de água de fontes superficiais
captado em 2017 foi de 147.268.823m3. A
água captada foi utilizada para resfriamento
em usinas. No caso das hidrelétricas, as perdas de água por evaporação no sistema de
resfriamento é considerada irrelevante por
ser um sistema fechado. 303-2
O volume devolvido ao corpo hídrico é praticamente o mesmo captado da fonte, pois
ocorrem apenas pequenas perdas por evaporação, não considerada como água consumida pela Companhia.
Apesar de representar volume pequeno
na retirada de água, a Copel Distribuição e
a Copel Geração e Transmissão apresentaram seus resultados de consumo por fontes pluviais, sendo 34,43m³ e 38,2m³, respectivamente. O uso de água de chuva foi
possível com a implantação de cisternas

em Castro, Jaguariaíva, Londrina, Telêmaco
Borba e São Mateus.
Para 2018 a meta de redução é de 1%
no consumo administrativo, estando previstas as seguintes estratégias para apoiar seu
atingimento:
•

Recomendar a adaptação das instalações prediais que não tenham: torneiras com fechamento automático, válvulas de descarga de acionamento duplo e
instalação de hidrômetro nas cisternas e
poços artesianos;

•

Pesquisa de novas estratégias e equipamentos que contribuam para redução do
consumo de água nos vasos sanitários e
mictórios;

•

Gestão local e regional do consumo de
água; e

•

Campanhas de sensibilização.

RESERVATÓRIOS E QUALIDADE DE ÁGUA
Nos reservatórios e respectivos entornos, a Copel monitora possíveis intervenções ambientais e atua com medidas
específicas para sanar irregularidades identificadas quanto a construções irregulares na área de concessão, lançamento de
efluentes, estabilidade de taludes, uso e
ocupação de Áreas de Proteção Permanente e caça e pesca ilegais, entre outros. Para
auxiliar no processo de preservação das
áreas de relevante interesse ambiental, a
Companhia mantém convênio 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, realizando o
monitoramento, em tempo real, da situação
hidrológica dos rios em que tem reservatórios, além de realizar o monitoramento da
qualidade da água.
O principal impacto da Copel nos recursos hídricos é a alteração de suas condi-

ções naturais de fluxo devido à construção
das usinas hidrelétricas. Por isso, a Companhia atua na gestão dos impactos socioambientais de seus empreendimentos - desde a construção até a fase de operação,
realizando estudos, mitigando impactos
e riscos e atendendo as legislações ambientais pertinentes. A fim de avaliar parte
desses impactos, a Copel coleta e analisa
trimestralmente amostras de água dos reservatórios das usinas para monitorar sua
qualidade por meio de 25 parâmetros físico-químicos e biológicos, incluindo o parâmetro “temperatura”, que é responsável
pela água que retornar ao curso do rio após
o resfriamento das usinas. A Copel também realiza o monitoramento da qualidade
da água do rio antes do início da construção de um novo empreendimento. Esses
monitoramentos incluem a análise de sedimentos e agrotóxicos, que geralmente
têm gama muito maior de parâmetros analisados. 303-2
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Consumo de energia elétrica (MWh)

2015

2016

2017

535,2

656,4

674,6

23.498,20

21.160

24.912,6

8.324,5

7.840,4

7.321,8

87,1

186,4

227,8

32.445

29.843

33.136,8

Copel Telecomunicações
Copel Distribuição S.A.
Copel Geração e Transmissão S.A.23
Holding
Total Geral
23

CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS 302-1
O Programa Ecoeficiência faz a consolidação dos dados de consumo de energia elétrica
enviados pela Copel Distribuição. As informações abrangem praticamente a totalidade das
instalações da Copel no Paraná, exceto as instalações de outros estados, como São Paulo,
Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Destaca-se que os dados consolidados incluem as subestações, que são grandes consumidoras de
energia e têm seu consumo estimado. 103-2
Em 2017, a Copel registrou consumo total
de energia elétrica de 33.136,8 MWh, considerando Geração, Transmissão, Distribuição,
Telecomunicações e Holding. A tabela a seguir apresenta o consumo de energia elétrica
em 2017 e nos últimos dois anos.
Para 2017, a Copel assumiu meta de redução
de 2% no consumo de energia elétrica, tendo-

Os resultados de 2015 e 2016 foram ajustados considerando a incorporação da Copel Renováveis pela Copel Geração e Transmissão.

-se observado crescimento de 11% ao final do
ano. A inclusão das subestações que não têm
medição regular pode ser a causa do aumento
do consumo de um ano para outro. Para 2018, a
meta de redução foi fixada em 2%, considerando a implementação das seguintes diretrizes:
•

•

•

Tipo de combustível

Consumo (GJ)

FONTES NÃO RENOVÁVEIS

Carvão (UTE Figueira)*

1.926.305,16

Diesel**

162.287,43

GLP***

68.375,53

Gasolina

36.972,11

Avaliar possibilidade de medição distinta
nas instalações que têm equipamentos de
alto consumo de energia; e

Querosene de Aviação

2.994,21

Fazer gestão local e regional do consumo
de energia.

Etanol

12.647,72

Total

2.209.582,16

Identificar localidades em que seja pertinente a instalação ou revisão de sensores automáticos, com análise de custos e retorno;

No mesmo período, a Copel consumiu em
suas operações 2.209.582,16 GJ de energia.
A seguir, são apresentados os valores de
consumo de combustíveis da Companhia por
tipo de combustível.

FONTES RENOVÁVEIS

* 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, GLP e querosene de aviação são os combustíveis usados nos meios de transporte próprio da Companhia.

Entre as iniciativas de destaque do Programa Ecoeficiência está a campanha de
incentivo ao uso do etanol nos veículos bicombustíveis da Copel Distribuição, Geração
e Transmissão e Telecomunicações. Lançada
em agosto de 2017, a campanha apresentou
resultados de curto prazo, com redução no
consumo de gasolina e aumento no consumo de etanol.
Outra iniciativa para redução do consumo
de combustíveis foi o incentivo ao uso das videoconferências. Entre dezembro de 2016 e
dezembro de 2017 foram realizadas mais de
6 mil reuniões por videoconferências na Copel. A realização de cada reunião evitou em
média 270 km rodados, representando economia total de 140 mil litros de combustíveis
(considerando o abastecimento a gasolina) e
a emissão de cerca de 290 tCO2e.
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Destinação (em toneladas)

Resíduos Perigosos

Resíduos não perigosos

5.490,30

45.877,40

-

31,10

Incineração

0,05

-

Autoclavagem + Aterro (classe II)

0,76

-

-

20.688,40

33,04

3,75

5.524,15

66.600,65

Reciclagem
Compostagem

CONSUMO DE PAPEL
A Copel mantém controle sobre os dados
de impressão de cópias, obtidos por meio de
relatórios apresentados pela empresa que
fornece esse serviço. Os relatórios mensais
incluem dados como quantidade de impressão, valor de faturamento, atendimentos
prestados e outras informações de gestão.
As principais ações realizadas em 2017 para
redução do consumo de papel e impressões
foram comunicações corporativas incentivando o uso de impressões no modo duplex
(ambos os lados da folha).
Em 2017 foram definidas duas metas para
o uso desse recurso:
•

•

Alcançar 40% de impressões duplex até
dez/2017; e
Alcançar 50% de impressões duplex até
dez/2018.

O número absoluto de impressões tem
caído nos últimos anos, tendo a redução, de
2015 a 2017, sido de aproximadamente 15%.
Em relação ao uso do modo duplex nas impressões, a média anual foi de 39,82%, ficando próximo da meta de 40%.

Em 2017 a Copel economizou 3.701.352
folhas de papel com o uso do modo duplex
nas impressões. Esse número equivale a
7.402 resmas ou 740 caixas de papel. Seria
correspondente a aproximadamente 490 árvores, conforme descreve a norma International Featured Standards (IFS): 1 árvore =
7.500 folhas de papel.

GESTÃO DE RESÍDUOS 103-2, 306-2
A gestão de resíduos na Copel está baseada no Programa de Gestão Corporativo de
Resíduos, que tem por objetivos a redução
na geração, a valorização do material descartado e a promoção da logística reversa.
Todos os processos adotados pela Companhia estão em conformidade com a Política
Nacional de Resíduos Sólidos e toda legislação e normas pertinentes vigentes.
Os resíduos gerados nas operações são
devidamente segregados e enviados para o
armazenamento adequado até sua destinação. Em 2017, a maioria dos resíduos gerados foi destinada para reciclagem por meio
do processo de alienação. O quadro a seguir demonstra a destinação de resíduos:

Aterro
Coprocessamento
Total

A Copel permanece com as seguintes metas de destinação de resíduos para 2018:
•

95% dos resíduos industriais da Distribuição encaminhados para reuso ou reciclagem; e

•

60% dos resíduos industriais da Geração
e Transmissão encaminhados para reuso
ou reciclagem (não inclui cinzas).

Como boa prática, a Companhia mantém
programa de Coleta Seletiva Solidária, que
consiste na destinação dos resíduos administrativos recicláveis para associações e cooperativas de materiais recicláveis cadastradas por
meio de Chamada Pública. A iniciativa cumpre
importante função social, mediante fortaleci-

mento e protagonismo das entidades de catadores, que são consideradas instrumentos
fundamentais para o cumprimento da Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2017 foram
destinadas mais de 100 toneladas de resíduos
recicláveis para associações e cooperativas de
catadores no Paraná, beneficiando 331 famílias e gerando renda estimada de R$ 29 mil.
Em 2017, a Copel Telecomunicações manteve o projeto de reciclagem de baterias de
chumbo e dos resíduos de cabos de fibra óptica, com o objetivo de reduzir os impactos ao
meio ambiente, criar oportunidades de geração de renda e atender a Política Nacional de
Resíduos Sólidos. Com relação aos prestadores de serviços, foi incluída cláusula contratual para a correta destinação de resíduos classificados como sobras de obras.
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ECOSSISTEMAS

103-3, 304-1, 304-2
A Copel Distribuição e a Copel Geração e
Transmissão possuem 82,146 km de linhas
de distribuição de alta tensão (69 e 138 kV),
que atingem unidades de conservação de
Proteção Integral no Estado do Paraná, conforme o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC).

MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS CAUSADOS
POR EMPREENDIMENTOS
Empreendimentos de geração, transmissão e distribuição de energia podem gerar
impactos no ecossistema da região em que
estão localizados. De acordo com seus princípios e com a legislação ambiental vigente,
a Copel realiza estudos ambientais antes de
iniciar a instalação de novos empreendimentos. Os resultados desses estudos permitem a elaboração e a execução de projetos e
programas ambientais que visem evitar, mitigar ou minimizar os impactos negativos e
potencializar os impactos positivos de seus
empreendimentos. 103-1

EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO
A instalação de empreendimentos de geração provoca modificações no ambiente de
uma região, tendo implicações no meio físico,
biótico e social. Podem ocorrer alteração de
alguns processos ecológicos, modificações
na composição das espécies de fauna e flora, impactos no modo de vida da população
e no patrimônio histórico-cultural. Para mitigar
esses possíveis impactos, a Copel realiza programas de monitoramento e resgate da flora e
da fauna, recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs), de reposição florestal, monitoramento e resgate arqueológico,
entre outros. Vários programas são realizados
na fase de implantação do empreendimento
e outros têm desdobramentos também para
a fase de operação. 103-2
Destaca-se que os empreendimentos passam por vistorias e estudos periódicos para a
elaboração de Relatórios Técnicos que permitem o acompanhamento constante dos ambientes, permitindo a prevenção e a correção
de possíveis impactos, além de manter os órgãos ambientais responsáveis informados sobre o status do empreendimento. 103-3
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EMPREENDIMENTOS DE
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO
Os empreendimentos de distribuição e
transmissão de energia têm seus principais
impactos concentrados na fase de implantação, quando ocorre a supressão vegetal para
sua instalação. Esse processo pode aumentar
a fragmentação florestal dos ambientes e implicar na redução da população das espécies
nativas, devido ao aumento do efeito de borda, a redução de habitats da fauna, o aumento
da caça na região etc. Na fase de operação, no
caso da distribuição de energia, o vazamento
de óleo de transformadores é considerado um
risco à biodiversidade no tocante à poluição.
As substâncias componentes dos óleos, em
caso de não contenção, contaminam o solo e
o lençol freático, comprometendo a biodiversidade aquática e terrestre. Nesse contexto, a
Copel mantém medidas preventivas para evitar derramamentos. Nas linhas de distribuição
e subestação pode ocorrer o favorecimento
de espécies exóticas, exóticas invasoras e
outras espécies oportunistas que encontram
condições ideais para se estabelecer devido
à abertura de clareiras para a construção de
estruturas e lançamento de cabos. 103-1
Internamente, a Copel realiza Análise Ambiental Prévia para verificar se há restrições
socioambientais para escolha dos terrenos
para a implantação de subestações de ener-

gia. Esse estudo considera requisitos socioambientais na fase de concepção do empreendimento. Já para a definição do traçado das
suas linhas de transmissão é realizada análise
multidisciplinar, buscando o menor impacto
possível ao ambiente natural, mas também
considerando as questões econômicas e sociais do traçado escolhido. Contudo, em alguns casos, não é viável desviar o caminho
das linhas de fragmentos florestais. Por esse
motivo, os projetos atuais buscam minimizar
a supressão vegetal apenas ao que é estritamente necessário para construção do empreendimento – por vezes se restringindo apenas
à abertura para lançamento dos cabos – assim como preveem a utilização de estruturas
alteadas para reduzir o impacto na vegetação,
sempre que possível. Em alguns casos, para
minimizar a supressão, o lançamento dos cabos é feito com drones, evitando assim o corte raso das espécies nativas.
Destaca-se ainda que para evitar ou reduzir os impactos negativos em suas obras,
a Copel conta com programas ambientais
como Monitoramento e Controle da Supressão de Vegetação, Reposição Florestal, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos
e Afugentamento e Resgate de fauna, sempre que aplicáveis aos empreendimentos. Em

linhas de distribuição de média tensão, o uso
das redes compactas diminui a necessidade
de poda de árvores.
Em 2017, foram elaborados pela Copel Distribuição, Relatório Ambiental Simplificado
(RAS) para três subestações e treze Linhas
de Distribuição de Alta Tensão (LDAT), e Relatório de Detalhamento de Programas Ambientais (RDPAs) para quatro subestações e
sete LDATs, além de Inventários Florestais
(IF) para oito LDATs. Em nenhum destes estudos foram identificados impactos de alta relevância para a biodiversidade. 103-2
Em 2017, foi elaborada Análise Ambiental
Prévia para quatro subestações de tensão
34,5 kV e 138 kV.
A Copel Geração e Transmissão S.A. elaborou RDPAs para seis empreendimentos e
oito Inventários Florestais. Também foi concluída a elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental e Respectivo Relatório de Impacto
ao Meio Ambiente (EIA/RIMA) para uma Linha de Transmissão, bem como realizadas as
audiências públicas que fazem parte do processo necessário para obtenção da licença
prévia (LP) do empreendimento.
Também deve-se destacar que o ICMBio
aprovou o plano de trabalho do projeto-piloto
de Manejo Integrado de Vegetação em exe-

cução, para os empreendimentos de linhas
de distribuição de alta tensão que passam
no Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange (LDAT
138 kV Posto Fiscal - Matinhos, Guaratuba Matinhos e Posto Fiscal - Guaratuba), no litoral paranaense, que diminui a necessidade de
roçadas nessas áreas e os impactos ambientais causados por essa atividade. No futuro, o
projeto poderá ser aplicado também em outras unidades de conservação.
A Copel Telecomunicações tem suas operações concentradas no Paraná e compartilha
a infraestrutura com as subsidiárias de transmissão e distribuição da Copel.
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As ações desenvolvidas nessas áreas não
foram avaliadas por especialistas externos.
Devido à supressão de vegetação em linhas de distribuição e subestações, a Copel
Distribuição realizou ações compensatórias
de reposição florestal por meio de doação de
mudas para plantios por terceiros e entrega de
mudas para prefeituras para plantios em áreas
urbanas, totalizando 430 mudas florestais nativas e 1.345 mudas de arborização urbana.

COMPENSAÇÃO FLORESTAL
103-3, 304-3, G4-EU13
Desde 2012, a Copel Geração e Transmissão e o Instituto Ambiental do Paraná (IAP)
atuam em parceria na produção de mudas florestais nativas para a restauração de Áreas de
Preservação Permanente, Reservas Florestais Legais e Áreas de Reposição Florestal do
Estado do Paraná. À Copel cabe ceder postos
a trabalhadores terceirizados para se dedicarem exclusivamente à produção das mudas.
Outra parceria relevante da Copel Geração
e Transmissão é com o Batalhão de Polícia
Ambiental (BPAmb) para garantir agilidade e
efetividade nas ações de proteção das áreas
de preservação permanente instauradas no
entorno de seus reservatórios, agindo preventivamente na proteção dos corpos hídricos, fauna e flora.
Ainda no âmbito da compensação florestal, a Copel Geração e Transmissão é responsável por proteger e restaurar habitats nas seguintes áreas:

UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL:

UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL:

PROGRAMA FLORESTAS URBANAS

APA Estadual de Guaratuba:

Parque Estadual Pico do Marumbi:

entre os municípios de
São José dos Pinhais e
Tijucas do Sul (Paraná);

no município de Morretes.

A Copel apoia as prefeituras no planejamento da arborização das vias públicas
desde 2007, contribuindo para a melhoria
ambiental das cidades e a redução das interrupções no fornecimento de energia causadas pela incompatibilidade das árvores com
os sistemas elétricos.
A iniciativa tem como destaque a produção própria de mudas nos hortos florestais da
Companhia. Com isso, além do atendimento
de municípios interessados, é feito o atendimento de medidas compensatórias. Já foram
plantadas mais de 41 mil mudas na arborização de ruas.
As mudas de arborização são fornecidas
por meio de termo de doação com encargos. No período foram entregues 895 mudas
a três municípios e recebida documentação
para fornecimento de mudas para 24 municípios que serão entregues no início de 2018.

3.513,34 hectares

225,98 hectares

Parque Estadual do Pico do Paraná:

8.798,70 hectares

865,18 hectares

entre os municípios de
São José dos Pinhais e
Guaratuba (Paraná);

no município de Antonina (Paraná).

entre os municípios de
Guaratuba, Morretes e
São José dos Pinhais (Paraná).

entre os municípios de Candói
e Reserva do Iguaçu (Paraná).

812,14 hectares

Estação Ecológica Tia Chica

423,12 hectares

Estação Ecológica Rio dos Touros:
APA Estadual da Escarpa Devoniana:
88,72 hectares entre
os municípios de Ponta Grossa
e Carambeí (Paraná) e

1.231,06 hectares

40,10 hectares

2235 hectares

no município de Castro (Paraná).

no município de Três Barras (Paraná).

no município de Pinhão (Paraná).
Parque Estadual Rio Guarani:

As mudas produzidas também são utilizadas para atendimento de condicionantes de licenciamento ambiental. Em 2017 foram atendidas condicionantes de empreendimentos
nos municípios de Mandaguari (1.015 mudas)
e Lapa (200 mudas).
No período foi aprovada pelo Comitê de
Inovação da Copel DIS proposta de Projeto de
P&D “Manejo da floresta urbana - Aprimoramento das atividades de poda sob sistemas
elétricos”, apresentado pela Fundação de Pesquisas Florestais (FUPEF), cujo projeto está
em elaboração.
Como resultado da participação da Copel
DIS no Grupo de Trabalho Tese - Tendência em
Serviços Ecossistêmicos do Centro de Estudos de Sustentabilidade (GVCes), da Fundação Getulio Vargas, foi publicado em 2017 o
estudo “Avaliação dos resultados do Programa Florestas Urbanas em termos de regulação do clima global”.
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ESPÉCIES AMEAÇADAS
103-3, 304-4
A Copel GeT realiza diferentes ações com
relação a espécies ameaçadas presentes em
áreas de influências de seus empreendimentos, de acordo com o grupo a que pertence.
No caso da fauna aquática, a Copel GeT mantém o monitoramento contínuo da fauna de
peixes (ictiofauna) presente em seus reservatórios. O monitoramento permite identificar a
presença de espécies invasoras e acompanhar
suas populações. Em usinas hidrelétricas em
fase de instalação, a Copel GeT busca, com o
monitoramento, identificar as mudanças que
ocorrem na ictiofauna como consequência de
represamento e alteração das características
do corpo d’água. O monitoramento permite à
Copel GeT manter os órgãos ambientais e sociedade informados sobre mudanças de longo prazo nas populações de peixes.
Ao longo de suas atividades de monitoramento, a Copel GeT registrou a presença de
oito espécies de peixes em algum grau de
ameaça detectadas nas bacias hidrográficas
em que a Copel mantém usinas. Trata-se de
estimativa baseada nas informações de espécies de peixes de águas continentais consideradas em algum grau de ameaça pelo Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado
do Paraná. Para tanto, consideraram-se as

bacias hidrográficas em que a Copel GeT dispõe hoje de empreendimentos de geração
de energia em operação, cruzando essa informação com a distribuição dos peixes citados
no Livro Vermelho para estas mesmas bacias. As espécies indicadas no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná
não têm registro na Lista Vermelha da IUCN.
O monitoramento de ictiofauna da UHE Colíder, usina em instalação na bacia do rio Teles
Pires, em Mato Grosso, até o momento não
registrou espécie ameaçada. Como medida
de compensação, a Copel mantém Estação
Experimental de Estudos Ictiológicos desde
1996, cuja produção de alevinos é destinada aos reservatórios inseridos no rio Iguaçu.
A meta para 2017 era produzir 120.000 alevinos e foi ultrapassada com produção chegando a 124.367 peixes nativos. Além disso,
a empresa disponibilizou em 2017 para eventos externos aproximadamente 15 mil peixes
nativos, contribuindo para a educação ambiental no entorno do rio Iguaçu e em outras
bacias hidrográficas.
Com relação à fauna terrestre, quando da implantação de empreendimentos, a
Copel GeT realiza programas de levantamento e monitoramento da fauna. Além do moni-

A meta para 2017 era produzir 120.000
alevinos e foi ultrapassada com produção
chegando a 124.367 peixes nativos.

CAPITAIS

SUMÁRIO
DA GRI

ANEXO

87

COPEL EM
NÚMEROS

SOBRE O
RELATÓRIO

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

CONTEXTO
DO SETOR

SOBRE A COPEL
E MODELO DE NEGÓCIOS

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

SUSTENTABILIDADE

SUMÁRIO
DA GRI

CAPITAIS

ANEXO

CAPITAL NATURAL
toramento, a Copel GeT executa programas
específicos de resgate e realocação de fauna
para instalação de empreendimentos com
potencial impacto na fauna terrestre, durante atividades como supressão de vegetação
e enchimento de reservatórios. A Copel GeT
é pioneira em resgate e relocação de abelhas
nativas, tendo iniciado este tipo de atividade
na instalação da UHE Mauá, no rio Tibagi.
Nos trabalhos de pesquisa e manejo de
animais silvestres contratados pela Copel
GeT já foram registradas 47 espécies de fauna terrestre consideradas sob algum grau de
ameaça na Lista Vermelha da IUCN, 42 con-

forme o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada
no Estado do Paraná e 28 conforme o Livro
Vermelho de Fauna Brasileira Ameaçada de
Extinção. A validação dos dados se deu comparando os status de conservação com os documentos comprobatórios de monitoramento
e resgate de fauna mais recentes.
Quanto à flora, de forma similar à fauna terrestre, a Copel GeT executa, mediante contratações de equipes especializadas,
programas de levantamento, monitoramento e resgate de flora (germoplasma) em
áreas afetadas pelos empreendimentos,
durante a fase de instalação. A Copel GeT

executa, ainda, ações de recomposição e
manutenção de Áreas de Proteção Permanente (APP) de seus reservatórios, com espécies nativas de cada região.
Para registro de espécies de flora ameaçadas, foram cruzados os dados dos programas de monitoramento, resgate e
recomposição florestal dos diferentes empreendimentos com duas fontes: a Lista
Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio
Ambiente (MMA) e Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IBAMA), e a Lista Vermelha de Espécies Ame-

açadas da IUCN (União Internacional para a
Conservação da Natureza). Em geral, houve, até o momento, registro de 36 espécies
de flora na Lista Vermelha da IUCN e 17 espécies encontradas na Lista do MMA.
No caso da Copel Distribuição, na elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS)
e do Inventário Florestal (IF), as espécies de
potencial ocorrência nas áreas de influência e
as indicadas para supressão são classificadas
quanto ao estado de conservação.
Um resumo dos registros de espécies
ameaçadas, conforme grupo, lista e grau de
ameaça, compõe a tabela abaixo:

NÚMERO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DE
EMPREENDIMENTOS DA COPEL GET, CONFORME GRUPO, LISTA E GRAU DE AMEAÇA
Status de Ameaça
Subsidiária
GeT

Grupo
ICTIOFAUNA
FAUNA
TERRESTRE

GeT

GeT

FLORA

DIS

FLORA

Legenda:

IUCN
PR

Lista

DD

Dados Insuficientes

Menos Preocupante

Quase ameaçada

Vulnerável

Em Perigo

Criticamente em Perigo

CR

TOTAL

PR

-

-

-

7

1

-

8

IUCN

10

27

14

16

6

2

75

PR

16

-

3

13

4

9

45

BR

-

-

-

20

6

3

29

IUCN

-

-

-

-

11

5

16

MMA

-

-

23

2

8

3

36

IUCN

-

1

2

1

2

1

7

Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN
Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná

LC

NT

VU

EN

BR
Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção
MMA Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção do MMA
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ATIVOS DE GERAÇÃO E
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
A Copel opera 28 usinas próprias e participa em outras 3 usinas, sendo 17 hidrelétricas,
12 eólicas e 2 termelétricas, com capacidade
instalada total de 5.313,4 MW e garantia física de 2.430,3 MW médios. Em 2017, a produção líquida de energia foi de 20.453,09 GWh.
G4 DMA EU1, G4 DMA EU2
Para assegurar disponibilidade e confiabilidade da energia, os processos de Operação
e Manutenção (O&M) da Geração têm modelo de gestão suportado por técnicas de confiabilidade, em que, por meio das análises de
causa e efeito, é possível 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).
No caso da distribuição, garantir confiabilidade e disponibilidade de eletricidade no sistema da Copel é parte de um processo que
envolve o planejamento das redes em médio
e longo prazos e também diversas ações de
curto prazo, denominado Operação de Redes
de Distribuição. G4 DMA EU6

Parque Geração –
Garantia Física por Fonte

Parque de Geração projetado para
2019 – Garantia Física por Fonte

6%

10%

9%

8%

85%

HIDRELÉTRICAS

82%

TERMELÉTRICAS

EÓLICAS
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DISPONIBILIDADE DAS USINAS
Nas atividades de geração é acompanhado o indicador de disponibilidade
média das usinas, que mede o número de horas de interrupção da geração.
G4-EU30

Fator de disponibilidade média
Atualmente a Companhia está concentrando esforços na construção de 15 usinas,
que adicionarão 716,8 MW de capacidade
instalada e 355,3 MW médios de garantia física ao parque gerador, com 80% dessa garantia física prevista para iniciar a operação
comercial no decorrer de 2018, conforme
quadro a seguir:

7%

15%

15%

15%

2015

2016

2017

Total de horas de interrupção planejada

42.265

21.916

28.426

Total de horas de interrupção forçada
(não planejada)

36.048

18.672

11.290

Usinas hidrelétricas próprias

0,90

0,92

0,96

Usinas Hidrelétricas com
participação acionária da Copel

0,96

0,96

0,94

Usinas termelétricas

0,78

0,70

0,81

Usina termelétricas com
participação acionária da Copel

0,89

0,89

0,98

15%
DESTAQUES DOS PROJETOS DE GERAÇÃO
•

2017

2018

HIDRELÉTRICAS

2019

2020

EÓLICAS

2021

2022

TERMELÉTRICAS

Usina Hidrelétrica Colíder: A usina localizada no rio Teles Pires, entre os
municípios de Nova Canaã do Norte e Itaúba, em Mato Grosso, teve as
obras iniciadas em 2011 e deve absorver R$ 2,1 bilhões em investimentos.
Em 2017 já foram concluídas 94% das obras. A Copel Geração e Transmissão conquistou a concessão para implantação e exploração da usina por
35 anos no leilão de energia realizado pela Aneel em 30.07.2010. O empreendimento terá 300 MW de capacidade instalada, cuja previsão de entrar
em operação comercial foi revisada, prevendo-se que a primeira unidade
geradora entrará em operação em maio de 2018, enquanto a terceira e última unidade geradora estão prevista para entrar em operação em novembro de 2018.

•

Modernização da Usina Termelétrica de Figueira: A Companhia iniciou
os trabalhos de modernização em 2015, visando aumentar sua eficiência e reduzir a emissão de gases e partículas resultantes da queima do
carvão. Após a substituição do fornecedor, que apresentava dificuldades
financeiras, a conclusão das obras está prevista para o final do segundo
semestre de 2018.

•

Eólicas Complexo Cutia e Complexo Bento Miguel: Está em fase de
construção o maior empreendimento eólico da Copel, denominado Cutia,
o qual se subdivide em dois grandes complexos: (a) Complexo Cutia, composto por sete parques eólicos (Guajiru, Jangada, Potiguar, Cutia, Maria
Helena, Esperança do Nordeste e Paraíso dos Ventos do Nordeste) com
180,6 MW de capacidade total instalada e 71,4 MW médios de garantia
física, todos localizados no Rio Grande do Norte. A entrada em operação
comercial desses parques está prevista para julho de 2018; e (b) Complexo Bento Miguel, composto por seis parques eólicos (São Bento do Norte
I, São Bento do Norte II, São Bento do Norte III, São Miguel I, São Miguel
II e São Miguel III) com 132,3 MW de capacidade total instalada e 54,8
MW médios de garantia física, todos localizados no Rio Grande do Norte.
A previsão inicial para entrada em operação comercial desses parques é
janeiro de 2019. Em janeiro de 2017, iniciou-se o processo de montagem
das torres dos aerogeradores.

A Usina Hidrelétrica Colíder terá 300 MW
de capacidade instalada, cuja previsão de
entrar em operação comercial foi revisada,
prevendo-se que a primeira unidade geradora
entrará em operação em maio de 2018.
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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 transmissão em operação correspondente a 7.025 km de linhas de transmissão e 45 subestações da rede básica, com potência de transformação de
14.752 MVA.
O ano foi marcado pela entrada em operação de 1.678
km de linhas e pelo início da implantação de um projeto de
R$ 580 milhões, fruto de leilão vencido em 2015.
Atualmente a Companhia está concentrando esforços na construção de três empreendimentos, que adicionarão 1.430 km de extensão e 4.500 MVA de capacidade
de transformação ao conjunto de linhas e subestações de
transmissão próprios e em parceria.
Distribuição
As linhas de distribuição da Copel contam com
196.951,2 km e, ao todo, atendem aproximadamente 4,6
milhões de consumidores, em 394 municípios do Paraná
e um em Santa Catarina.

Linhas de distribuição
Nivel de tensão

2017

2016

196.951,20

195.458,50

13,8 kV

105.510,6

104.556,0

34,5 kV

84.639,2

84.071,3

69 kV

866,4

695,4

138 kV

5935,0

5.970,3

230 kV

0

165,5

Extensão total (Km)

N° de Consumidores/
contratos

Mercado Fio
de Energia
Mercado Cativo

2017

2016

%

2017

2016

%

4.560.493

4.478.767

1,8

19.743

22.328

(11,6)

3

4

(25,0)

521

614

(15,1)

991

620

59,8

8.873

5.273

68,3

3

2

50,0

78

52

50,0

4.561.490

4.479.393

1,8

29.215

28.267

3,4

Concessionárias e
Permissionárias
Consumidores Livres24
Concessionárias Fio
Mercado Fio

Total de consumidores livres, atendidos pela Copel Geração e Transmissão e por outros fornecedores dentro da área de concessão da Copel
Distribuição.
24

Número de subestações

369

364

Em 2017, 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 2017 estes empreendimentos
adicionaram aproximadamente 553,34 MVA ao sistema de distribuição e 192,81 km de novas linhas de distribuição.
Mercado Fio (TUSD)
Em 2017, a carga fio, que leva em conta todos os consumidores que acessaram a rede da Distribuidora, cresceu 3,4%
em relação a 2016.
O mercado industrial fio cresceu 4,9% em 2017, influenciado principalmente pelos ramos de produtos alimentícios,
fabricação de celulose, papel e produtos de papel, e fabricação de produtos de madeira.

Energia
Distribuída (GWh)

O ano foi marcado
pela entrada em
operação de 1.678
km de linhas de
transmissão.

COPEL EM
NÚMEROS

SOBRE O
RELATÓRIO

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

CONTEXTO
DO SETOR

SOBRE A COPEL
E MODELO DE NEGÓCIOS

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

SUSTENTABILIDADE

CAPITAIS

SUMÁRIO
DA GRI

ANEXO

93

CAPITAL DE INFRAESTRUTURA

Mercado cativo
De janeiro a dezembro o consumo do mercado cativo foi
de 19.743 GWh, com variação negativa de 11,6%, em relação ao ano anterior, devido à migração de consumidores
para o mercado livre. A quantidade de consumidores cativos
faturada pela Copel Distribuição foi 1,8% superior ao verificado em dezembro de 2016, totalizando 4.560.493 consumidores. Em 2017 foram agregados ao sistema 81.726 consumidores cativos.

EFICIÊNCIA DE FORNECIMENTO: GESTÃO DE QUALIDADE
E PERDAS DE ENERGIA G4-EU28, G4-EU29

Em 2017 a Copel alcançou a
meta estabelecida para 2018
de DEC e FEC, sendo 11,23 e
8,24 respectivamente.

A qualidade de fornecimento, medida por indicadores de desempenho das distribuidoras quanto à continuidade do serviço prestado, conhecidos como DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade
Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade
Consumidora) apresentou melhoria em 2017, em comparação com o ano
anterior. O DEC evoluiu de 10,82 para 10,41 e o FEC melhorou de 7,23
para 6,79, conforme gráficos que se seguem:

Evolução DEC (horas)

2016

%

Residencial

7.126

6.932

2,8

Industrial

3.254

5.753

(43,4)

Comercial

4.651

5.059

(8,1)

Rural

2.257

2.179

3,6

Outros

2.455

2.405

2,1

Total

19.743

22.328

(11,6)

DEC (HORAS) COPEL

12,87
11,63

2013

14,01
12,28

2014

13,67
11,78

2015

FEC (INTERRUPÇÕES) COPEL

Limite DEC (horas) ANEEL

11,14
10,81

2016

10,88
10,41

2017

Evolução FEC (Interrupções)

2017

Horas (de 1 a 20)

Energia vendida
(GWh)

Evolução FEC (interrupções)

10,71

8,07

2013

10,5

9,33

8,92

8,33

2014

2015

Limite FEC (interrupções) ANEEL

8,75

8,53

7,23

6,79

2016

2017
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AVANÇOS NA EXCELÊNCIA OPERACIONAL:
A melhoria de DEC e FEC é resultado de alterações de processos com foco
em agilidade, otimização e relocação de recuros para atendimento às ocorrências. Também houve incremento nos investimentos na rede rural, pelo programa
Mais Clic Rural, tendo sido aplicados recursos em equipamentos especiais e
automação de rede, melhorando a confiabilidade do sistema.
As perdas de energia são inerentes à natureza do processo de transformação, transmissão e distribuição de energia elétrica. Em 2017, as perdas globais da
distribuição – técnicas, não técnicas e da rede básica – representaram 9,2% da
energia injetada no sistema da Distribuidora. Esse percentual sofreu redução de
quase 0,4% em relação ao observado em 2016 e se manteve abaixo dos valores
verificados nos últimos anos. Um fator que contribuiu para essa redução foi o Programa de Combate às Perdas não Técnicas realizado pela Copel Distribuição.

EVOLUÇÃO DE PERDAS NA TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO
G4-EU12

TIPOS DE PERDAS
Transmissão

25

Distribuição

2015

2016

2017

Perdas globais (%)

1,8

1,5

1,4

Perdas técnicas (%)

1,8

1,5

1,4

Perdas globais (%)

9,6

9,6

9,2

Perdas técnicas (%)

6,1

6,1

6,1

Perdas não técnicas (%)

1,6

2,0

1,7

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
25

Telemedição Grupo A
Os dados deste faturamento são obtidos automaticamente, sem a necessidade de deslocamento de leiturista. Este
tipo de medição a distância possibilita a coleta automatizada
de dados em tempo real (on time), otimizando o processo em
vista de precisão na coleta, tratamento e disponibilidade dos
dados, inclusive para os clientes, via internet.
Este sistema tem ainda a capacidade de monitorar o uso da
energia elétrica, emitindo alarmes, quando situações anômalas
ocorrem, contribuindo para a detecção de defeitos e procedimentos irregulares na medição e reduzindo as perdas comerciais da Copel.
Projeto Paraná Smart Grid
O Projeto Paraná Smart Grid foi proposto como parte das
ações instituídas pelo Decreto Estadual nº 8.842/2013, com o
objetivo de aprimoramento do sistema de telemedição. Foi concebido para aprimorar a qualidade dos serviços e a capacidade
de atendimento da Companhia no sistema elétrico e no sistema
de telecomunicações.
O Projeto foi finalizado em 2017, com registro das seguintes
conclusões: a automação da medição requer padronização entre
fornecedores, pois a Distribuidora de energia fica dependente
do sistema proprietário implantado e a automação da Rede de
Média Tensão é uma das principais ferramentas para a redução
do tempo e da frequência de duração das interrupções.
Por meio do projeto também foram realizados estudos de
microgeração através de fontes intermitentes e testes com veículos elétricos. As constatações estão sendo utilizadas para conexão de novos acessantes e preparação da rede para o futuro.
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Mais Clic Rural
Em 2017 foram realizados investimentos no
montante de R$ 70 milhões em novas tecnologias de sistemas de automação e comunicação,
subestações de 34/13 kV e obras de melhoria e
de reforço na rede. A iniciativa está voltada aos
quatro setores mais sensíveis à qualidade do
fornecimento de energia: suinocultores, fumicultores, aviários e produtores de leite no Paraná. Ao todo, com estas iniciativas foram beneficiadas mais de 200 mil unidades consumidoras
rurais paranaenses. Entre os principais avanços
realizados no período está a implantação de
55 sistemas de reconfiguração automática de
rede, cuja instalação já foi realizada.

Geração Distribuída (GD)
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 (57 produtores independentes
ou autoprodutores, com 600 MW de geração
em 45 municípios).
Para os micro e minigeradores, entre unidades operando e unidades em trâmite documental, são 405 unidades, em geral de gerações de fonte fotovoltaica (395 unidades).
Somam 3,34 MW de potência instalada.
O acréscimo da GD, ainda que insuficiente para atender o crescimento da demanda,
é fundamental para diminuir a taxa de crescimento da geração e adiar a necessidade
de construção de grandes usinas e linhas de
transmissão, que, juntamente com seus benefícios, têm expressivos impactos ambientais associados.

COMERCIALIZAÇÃO
A Copel Comercialização, instituída em janeiro
de 2016, estabeleceu-se no mercado sob a insígnia Copel Energia, atuando com especialização no
mercado livre de compra e venda de energia, motivadas pelo movimento acelerado de migração de
grandes consumidores do mercado regulado para
o Ambiente de Comercialização Livre (ACL). Além
de atuar no segmento de compra e venda de energia, oferece serviços de gestão no mercado livre
de energia a seus clientes. A Empresa apresentou
rápido crescimento, fechando o ano com 300 MW
médios de energia vendida.
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TELECOMUNICAÇÕES
A Copel Telecomunicações presta serviços de telecomunicações e de comunicações
em 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 exclusividade, em nível nacional.
Cada vez mais conectados, os paranaenses estão seguindo a tendência do setor
de telecomunicações no Brasil, que apresentou crescimento de 7,2% em 2017. Impulsionada por provedores regionais, como
a Copel Telecom, a expansão da banda larga coloca os serviços de telecomunicações
como o único com crescimento acima da
média dentre os serviços essenciais. De
acordo com a Anatel, apenas no Estado do
Paraná, o número de novos contratos de assinantes dos serviços de banda larga cresceu 11,3% em comparação com 2016.
A busca por serviços eficientes e soluções
de ponta inseriu a Copel Telecom em um patamar diferenciado dentro do setor, com crescimento acima de 30% em relação ao núme-

PARTICIPAÇÕES
ro de assinantes. Com a demanda em alta
e um contexto de melhoria nos processos e
eficiência das equipes, conseguiu-se reduzir,
percentualmente, custos sem perder receita.
A Copel Telecom atende com fibra óptica
todos os 399 municípios do Paraná e 2 municípios de Santa Catarina com serviços de rede
e internet de alta performance para empresas,
operadoras e governo. A Empresa atende 65
municípios, 64 do Paraná e 1 de Santa Catarina, com internet banda larga residencial com
fibra óptica, em rede modelo GPON (Gigabit
Passive Optical Network), com um dos melhores desempenhos do mercado. O Estado
é o primeiro e único do país a se tornar 100%
digital, com uma rede que em 2017 totalizou
mais de 32 mil km de cabos ópticos, quase a
distância de uma volta na Terra.
A internet da Copel Telecom é instalada
totalmente em fibra óptica, em sistema fiber-to-the-home (FTTH) ou fiber-to-the-office
(FTTO), ou seja, em que o cabo de fibra vai
até a casa ou o escritório do consumidor, sem
qualquer outro tipo de material intermediário.
Esse sistema é o que garante a alta performance da conexão da Empresa.

A Copel tem participação societária e associação com empresas, consórcios e outras instituições, que atuam em diversos
setores além da área de energia. Melhores
informações na NE 1.1, NE 2, NE 18 e NE
19.7 das Demonstrações Financeiras.
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A Copel teve 7% de aumento
da Receita Operacional Líquida
em comparação com 2016.

Em alinhamento com as diretrizes estratégicas da Companhia de expandir os negócios de forma sustentável e rentável, e obter excelência
em custos, processos e qualidade, a Copel obteve em 2017 acréscimo
da Receita Operacional Líquida de R$ 922,8 milhões, representando 7%
de aumento em relação a 2016. 103-2, 103-3, 201-1

Outras receitas operacionais

284,10
198,20

Resultado de ativos e passivos financeiros setoriais

718,80
471,90
454,80

Distribuição de gás encanado
Telecomunicações

(1.079,70)

261,60
309,00

Receita de construção

868,00

1.279,60

Disponibilidade da rede elétrica

3.617,90
2.676,10

Suprimento de energia elétrica
Fornecimento de energia elétrica

3.976,60

3.176,40
4.681,50

2016

2017

5.231,50
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A variação apresentada foi decorrente dos
seguintes fatores:
1) decréscimo de R$ 550 milhões na Receita
de Fornecimento de Energia Elétrica, em
virtude principalmente de:
•

•

retração de 11,6% do mercado cativo em relação ao ano anterior, devido à migração de
consumidores cativos para o mercado livre e
à conjuntura econômica do País; e
redução média de 17,9% na tarifa aplicada a
partir de junho de 2016.

2) aumento de R$ 500,3 milhões em Suprimento de Energia Elétrica, devido principalmente
ao acréscimo da receita na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) decorrente do maior PLD médio no período,
R$ 318,15/MWh em 2017 ante R$ 92,40/
MWh em 2016, e maior comercialização no
Ambiente de Contratação Livre (ACL);

3) redução de R$ 358,6 milhões na Receita
de Disponibilidade da Rede Elétrica, principalmente pelo efeito da remuneração pela
remensuração do fluxo de caixa em decorrência da Portaria MME nº 120, relativo aos
ativos RBSE;
4) decréscimo de R$ 411,6 milhões na Receita
de Construção. A Companhia contabiliza receitas relativas a construção ou melhoria da
infraestrutura utilizada na prestação de serviços de distribuição, transmissão de energia
elétrica e gás, as quais totalizaram R$ 868 milhões em 2017 e R$ 1.279,6 milhões em 2016.
Os respectivos gastos são reconhecidos na
demonstração do resultado do período, como
custo de construção, quando incorrido;
5) acréscimo de R$ 47,4 milhões na Receita de
Telecomunicações, decorrente principalmente
do aumento do número de clientes, sobretudo
no mercado varejo com o produto Copel Fibra;

6) decréscimo de R$ 17,1 milhões na Receita
de Distribuição do Gás Canalizado, impactado pela retração do mercado em relação ao ano anterior;
7) acréscimo de R$ 1.798,5 no Resultado
de ativos e passivos financeiros setoriais em virtude do resultado positivo em
2017, de R$ 718,8 milhões, enquanto que
em 2016 o resultado foi negativo, de R$
1.079,7 milhões; e
8) redução de R$ 86 milhões em Outras Receitas Operacionais, refletindo a menor
variação no valor justo do ativo indenizável da concessão em aproximadamente R$
75,7 milhões, acompanhado pela redução
na renda de prestação de serviços e compensado pelo aumento na receita com arrendamentos e aluguéis de equipamentos
e estruturas, e serviços taxados.
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CAPITAL FINANCEIRO

CUSTOS E DESPESAS
OPERACIONAIS 201-1
Em 2017 a Copel apresentou a seguinte
variação com relação aos custos e despesas
gerenciáveis e não gerenciáveis.

Não gerenciáveis
33,4
97,4

Matéria-prima e insumos para produção de energia elétrica

325,4
309,5

Gás natural e insumos para operação de gás
Encargos de uso da rede elétrica

712

866,2
4.685,60

Energia elétrica comprada para revenda
2016
1) acréscimo de R$ 1.479,8 milhões em
Energia Elétrica Comprada para Revenda, devido principalmente ao maior PLD
no período e ao impacto do GSF – Generation Scaling Factor (risco hidrológico) e
aumento na comercialização no Ambiente
de Contratação Livre (ACL);

2017

2) decréscimo de R$ 154,2 milhões em Encargos do Uso da Rede Elétrica em virtude principalmente dos menores custos
com Encargos dos Serviços do sistema
(ESS), reflexo dos recursos recebidos da
Conta de energia de reserva - Coner e do
Encargo de Energia de Reserva (EER),
compensado pela elevação dos custos de
rede básica e transporte de energia, devido
aos efeitos das indenizações às transmissoras de energia;

3) redução de R$ 15,9 milhões em Gás natural e insumos para operação de gás
devido a menor consumo; e

6.165,60
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Gerenciáveis
414,9
414,0

Outros custos e despesas operacionais
Material

81,5
83,1
259,8
237,6

Planos previdenciário e assistencial

550,5
521,5

Serviços de terceiros

708,3
731,6

Depreciação e amortização
Perdas estimadas, provisões e reversões

768,7

365,5

Custo de construção

1.003,90

1.280,70
1.304,40
1.343,30

Pessoal e administradores
2016

4) acréscimo de R$ 38,9 milhões em Pessoal e Administradores, refletindo o reajuste salarial de 1,6% em
outubro de 2017, conforme
acordo coletivo, e variação
de R$ 9,1 milhões de Provisão para indenização por demissões voluntárias e aposentadorias;

5) redução no Custo de construção, passando de R$
1.280,7 milhões em 2016 para
R$ 1.003,8 milhões em 2017;

2017

6) decréscimo R$ 403,1 milhões em Perdas estimadas, Provisões e Reversões devido principalmente
à reversão de perdas estimadas para redução ao valor recuperável de ativos e
redução em PECLD, compensadas pelo aumento na
provisão para litígios;

7) diminuição de R$ 29 milhões
em Serviços de terceiros,
decorrente da redução dos
serviços de manutenção do
sistema elétrico e consultoria
e auditoria; compensado pelo
aumento nos serviços de comunicação, processamento e
transmissão e dados.

8) decréscimo de R$ 22,2 milhões em Planos previdenciário e assistencial
decorrente dos efeitos da
avaliação atuarial, calculada
por atuário contratado.
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EBITDA OU LAJIDA

RESULTADOS FINANCEIROS

VALOR ADICIONADO 201-1

O Ebitda da Companhia em 2017 foi de R$ 2.872,9 milhões, apresentando acréscimo
de R$ 175,8 milhões em relação a 2016, o que representa 6,5% de aumento.

O resultado financeiro apresentou decréscimo de R$ 153,8 milhões, devido principalmente, à queda de 22,6% na receita financeira, decorrente da redução dos acréscimos
moratórios sobre faturas de energia e à deflação dos índices financeiros que atualizam as
receitas financeiras.

No exercício de 2017, a Copel apurou
R$ 11.772,8 milhões de Valor Adicionado. Total 7,7% inferior ao ano anterior. A demonstração, na íntegra, compõe as Demonstrações
Financeiras.

Consolidado – Em R$ milhões

2016

2017

Representado

Lucro líquido atribuído aos acionistas da empresa controladora

1.118,2

874,5

IRPJ e CSLL diferidos

(105,2)

(69,6)

IRPJ e CSLL

379,9

589,3

Despesas (receitas) financeiras, líquidas

748,4

594,6

2.141,3

1.988,8

731,6

708,3

Lajida/Ebtida

2.872,9

2.697,1

Receita Operacional Líquida – ROL

14.024,6

13.101,8

Margem do Ebitda % (Ebitda / ROL )

20,5%

20,6%

Lajir/Ebit
Depreciação e Amortização

2017

2016

3,2%

2,0%

6,3%
10,8%

66,9%

12,3%

69,2%

11,7%

12,8%

GOVERNO

PESSOAL

TERCEIROS

4,8%

RETIDO

ACIONISTAS
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ENDIVIDAMENTO

LUCRO LÍQUIDO

A Companhia financia a liquidez e necessidades de capital principalmente com recursos propiciados pelas operações e mediante
financiamento externo, visando a ampliação e
modernização dos negócios ligados a geração,
transmissão, comercialização e distribuição de
energia, bem como de telecomunicações.
É importante ressaltar que a Companhia
busca investir em participações, para o que
utiliza 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. As perspectivas de financiamentos,
bem como as disponibilidades de caixa, serão
suficientes para atendimento ao plano de investimentos do exercício.
Os pagamentos ocorridos no ano totalizaram
R$ 3.042 milhões, sendo R$ 1.887 milhões de
principal e R$ 1.155 milhões de encargos.

Em 2017, o lucro líquido atribuído aos acionistas da empresa controladora foi de R$
1.033,6 milhões, 15,4% superior ao obtido no
exercício anterior, de R$ 895,8 milhões.

201-1

INADIMPLÊNCIA
DOS CONSUMIDORES
Em dezembro de 2017, a inadimplência26 de consumidores
da Copel Distribuição foi de R$ 226,5 milhões, que equivale
a 1,52% do seu faturamento, enquanto que em 2016 atingiu
R$ 267,3 milhões, 1,61% do faturamento.
Outro indicador de controle da Companhia é o Abradee,
cuja metodologia considera débitos vencidos de 1 a 90 dias. O
cenário econômico de 2017 contribuiu diretamente no aumento deste indicador, 18,35% maior em relação a 2016, devido à
concentração de débitos de 1 a 30 dias.

Indicador

2017

2016

%

Inadimplência Abradee

2,58%

2,18%

18,35%

Inadimplência Companhia

1,52%

1,61%

-5,59%

A Copel passou a calcular, desde 2003, o índice de inadimplência do produto “fornecimento de
energia elétrica”, cuja metodologia de cálculo considera inadimplente o consumidor com débito
vencido há mais de 15 dias até 360 dias, em conformidade com o prazo de aviso de vencimento
(Resolução Aneel nº 414/2010), e é excluído o reconhecimento de perdas dos débitos vencidos.
26
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CAPITAL FINANCEIRO

INVESTIMENTOS
O programa de investimentos para 2018
foi aprovado em 13.12.2017 pela 173ª reunião

ordinária do CAD. A seguir, os investimentos
realizados e os previstos:

Realizado

Empresas (em R$ milhões)

2016

2017-2016

2018

1.071,3

1.879,2

(43)

743,6

Distribuição

630,4

777,1

(18,9)

790

Telecomunicações

241,1

193,8

24,4

340,2

566

722,2

(21,6)

1.051,4

–

3,1

(100)

3,4

2.508,8

3.575,4

(29,8)

2.928,6

Empreendimentos Eólicos27
Outros28
Total
28

Previsto

2017
Geração e transmissão

27

%

Incluir Brisa Potiguar, Cutia Empreendimentos Eólicos e São Bento Energia.
Incluir Holding, Copel Renováveis, Copel Comercialização, entre outros.
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI STANDARDS 102-55
Standard
GRI

Disclosure

Página
e/ou URL

Omissão

Verificação
externa

Standard
GRI

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

102-20 - Responsabilidade de executivos por
questões econômicas, ambientais e sociais

DISCLOSURES GERAIS

GRI 102:
Disclosures
gerais 2016

Disclosure

Página
e/ou URL

Omissão

Verificação
externa

28

102-1 - Nome da organização

5

x

102-22 - Composição do mais alto órgão
de governança e de seus comitês

102-2 - Atividades, marcas, produtos e serviços

15

x

102-23 - Presidente do mais alto órgão de governança

27

102-3 - Localização da sede

15

x

102-4 - Localização das operações

15

x

102-25 - Conflitos de interesse

27

102-5 - Propriedade e forma jurídica

15

x

102-26 - Papel do mais alto órgão de governança na
definição de propósito, valores e estratégia

27

102-6 - Mercados atendidos

15

x

102-28 - Avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança

29

102-7 - Porte da organização

2, 40

x

102-38 - Relação da remuneração anual

45

102-8 - Informações sobre empregados e outros trabalhadores

40

x

102-9 - Cadeia de fornecedores

65

x

102-39 - Relação do aumento percentual da remuneração total anual

45

102-10 - Mudanças significativas na organização
e na cadeia de fornecedores

5

x

102-40 - Lista de partes interessadas

59

x

102-11 - Abordagem ou princípio da precaução

19

x

102-41 - Acordos de negociação coletiva

42

x

102-12 - Iniciativas externas

35

x

102-42 - Identificação e seleção das partes interessadas

59

x

102-13 - Participação em associações

36

x

102-43 - Abordagem para o engajamento das partes interessadas

59

x

102-14 - Declaração do principal tomador de decisão

8

x

102-44 - Principais tópicos e preocupações levantados

60, 61

x

102-15 - Principais impactos, riscos e oportunidades

19

x

5, 18

x

102-16 - Valores, princípios, padrões e normas de comportamento

17

x

102-45 - Entidades incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas

102-17 - Mecanismos de aconselhamento e preocupações sobre ética

31

x

102-46 - Definição do conteúdo do relatório e limite dos tópicos

6

x

102-18 - Estrutura de governança

25

x

102-47 - Lista de tópicos materiais

7

x

GRI 102:
Disclosures
gerais 2016

27, 28
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x

102-50 - Período coberto pelo relatório

5

x

O último Relatório de
Sustentabilidade refere-se
ao exercício de 2016.

GRI 202: Presença
de Mercado 2016

x

Combate à corrupção

102-52 - Ciclo de emissão de relatórios

5

x

102-53 - Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

5

x

102-54 - Declaração de acordo com Standards GRI

5

x

103-3 - Avaliação da forma de gestão

106

x

5, 113, 114, 115

x

TÓPICOS MATERIAIS

GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

GRI 205:
Combate à
corrupção 2016

Desempenho Econômico
103-1 - Explicação do tópico material e seus limites

7, 17

x

17, 25, 31, 98

x

8, 25, 98

x

201-1 - Valor econômico direto gerado e distribuído

98, 100, 102, 103

x

201-2 - Implicações financeiras e outros riscos e
oportunidades decorrentes de mudanças climáticas

76

x

103-2 - Forma de gestão e seus componentes
103-3 - Avaliação da forma de gestão
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Verificação
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Presença de Mercado

5

102-51 - Data do último relatório
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102-49 - Mudanças nos relatórios

102-56 - Verificação externa
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x

102-55 - Sumário de conteúdo da GRI

GRI 103:
Forma de
Gestão 2016
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Reformulações nas
informações são
apontadas ao longo
do Relatório, junto do
contexto da mudança

102-48 - Reformulações de informações

GRI 102:
Disclosures
gerais 2016

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites

7, 39

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

44

103-3 - Avaliação da forma de gestão

45

202-1 - Proporção do menor salário pago, por
gênero, comparado ao salário mínimo local

45

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites

7, 25

x

25, 30, 31

x

30, 31

x

205-1 - Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção

30

x

205-2 - Comunicação e treinamento em políticas
e procedimentos anticorrupção

30

x

205-3 - Casos confirmados de corrupção e ações tomadas

31

x

7, 80

x

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

82

x

103-3 - Avaliação da forma de gestão

80

x

302-1 - Consumo de energia dentro da organização

82

x

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

Energia
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Água
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

GRI 303:
Água 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites

7, 80

x

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

80

x

103-3 - Avaliação da forma de gestão

80

x

303-1 - Consumo de água por fonte

80

x

303-2 - Fontes hídricas significativamente
afetadas pela retirada de água

81

x

Biodiversidade
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

GRI 304:
Biodiversidade
2016
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77

305-2 - Emissões indiretas de GEE pela compra de energia (Escopo 2)

77

305-3 - Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (Escopo 3)

77

305-7 - Emissões de NOX, SOX e outras
emissões atmosféricas significativas

78

108

Omissão

Verificação
externa

x

Efluentes e resíduos
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites

83

103-3 - Avaliação da forma de gestão

80

306-2 - Resíduos por tipo e método de disposição

83

84, 85

x

Conformidade Ambiental

84, 86, 87

x

304-1 - Unidades operacionais próprias, arrendadas, gerenciadas
dentro ou nas adjacências de áreas protegidas e áreas de alto
valor de biodiversidade situadas fora de áreas protegidas

84

x

GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

304-2 - Impactos significativos de atividades,
produtos e serviços sobre biodiversidade

84

x

304-3 - Habitats protegidos ou restaurados

86

x

304-4 - Espécies ameaçadas

87

x

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites

7, 76

x

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

76, 77

x

103-3 - Avaliação da forma de gestão

78, 79

x

GRI 307:
Conformidade
Ambiental 2016

7, 80

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

GRI 306: Efluentes
e Resíduos 2016

103-3 - Avaliação da forma de gestão

SUMÁRIO
DA GRI

305-1 - Emissões diretas de GEE (Escopo 1)

x

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

CAPITAIS

Disclosure

7, 84, 85

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites

Emissões
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

GRI 305:
Emissões 2016

SUSTENTABILIDADE

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites

7, 25

x

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

25, 31

x

103-3 - Avaliação da forma de gestão

30, 31

x

307-1 - Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

A Copel celebrou 3
Termos de Ajustamento
de Conduta cuja gestão
é de competência das
respectivas áreas técnicas
da Companhia, assim
como estão pendentes de
julgamento 104 processos
judiciais ou administrativos
com objetos relacionados ao
cumprimento da legislação
ambiental vigente, sendo
estes de domínio público e
passíveis de consulta por
quaisquer interessados.

-

x
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Avaliação Ambiental de Fornecedores
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016
GRI 308: Avaliação
Ambiental de
Fornecedores 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites
103-2 - Forma de gestão e seus componentes
103-3 - Avaliação da forma de gestão
308-1 - Novos fornecedores selecionados
com base em critérios ambientais

GRI 401:
Emprego 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites

Standard
GRI

7, 67

GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

67
31, 61, 62
66

x

7, 39

x

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

39, 44, 46

x

103-3 - Avaliação da forma de gestão

39, 42, 45

x

401-1 - Novas contratações e rotatividade de empregados

42

x

401-2 - Benefícios concedidos a empregados de
tempo integral que não são oferecidos a empregados
temporários ou em regime de meio período

45

401-3 - Licença maternidade/paternidade

45

GRI 404:
Treinamento
e Educação 2016

CAPITAIS

Disclosure

SUMÁRIO
DA GRI

ANEXO

Página
e/ou URL

Omissão

109

Verificação
externa

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites

7, 39

x

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

39, 46

x

103-3 - Avaliação da forma de gestão

39, 47

x

404-1 - Média de horas de treinamento por ano, por empregado

47

x

404-2 - Programas para o desenvolvimento de competências dos
empregados e de assistência para transição de carreira

47

x

404-3 - Percentual de empregados que recebem regularmente
avaliações de desempenho e de desenvolvimento de carreira

46

x

Diversidade e Igualdade de Oportunidades
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites

7, 41

x

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

43, 44

x

43

x

x

GRI 405:
Diversidade e
Igualdade de
Oportunidades 2016

405-1 - Diversidade em órgãos de governança e empregados

27, 41, 43

x

x

Direitos dos Povos Indígenas
7, 74

x

74

x

Atualmente a Copel
não possui dispositivos
específicos para avaliar a
gestão em direitos humanos

x

74

x

Saúde e Segurança no Trabalho
103-1 - Explicação do tópico material e seus limites

SUSTENTABILIDADE

Treinamento e Educação

Emprego
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

103-3 - Avaliação da forma de gestão

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites
7, 51

x

GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

51

x

103-3 - Avaliação da forma de gestão

50

x

GRI 403:
Saúde e Segurança
no Trabalho 2016

403-2 - Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias
perdidos, absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho

50

x

GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

103-2 - Forma de gestão e seus componentes
103-3 - Avaliação da forma de gestão

GRI 411: Direitos dos 411-1 - Casos de violações dos direitos dos
Povos Indígenas 2016 povos indígenas ou tradicionais

COPEL EM
NÚMEROS

Standard
GRI

SOBRE O
RELATÓRIO

Disclosure

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

Página
e/ou URL

CONTEXTO
DO SETOR

Omissão

SOBRE A COPEL
E MODELO DE NEGÓCIOS

Verificação
externa

Avaliação em Direitos Humanos
103-1 - Explicação do tópico material e seus limites
103-2 - Forma de gestão e seus componentes
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

GRI 412: Avaliação
em Direitos
Humanos 2016

7, 74

x

74

x
Atualmente
a Copel
não possui
dispositivos
para avaliar
a gestão
em direitos
humanos

103-3 - Avaliação da forma de gestão

412-3 - Acordos e contratos de investimentos significativos
que incluem cláusulas sobre direitos humanos ou foram
submetidos a avaliações de direitos humanos

66

x

GRI 103:
Forma de
Gestão 2016
GRI 413:
Comunidades
Locais 2016

103-2 - Forma de gestão e seus componentes
103-3 - Avaliação da forma de gestão
413-1 - Operações com engajamento da comunidade local,
avaliação de impactos e programas de desenvolvimento local
413-2 - Operações com impactos negativos significativos,
reais e potenciais, nas comunidades locais

7, 67

x

67

x

31, 61, 62

x

69, 70

x

67

x

Avaliação Social de Fornecedores
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites
103-2 - Forma de gestão e seus componentes
103-3 - Avaliação da forma de gestão

7, 67
67
31, 61, 62

Standard
GRI
GRI 414:
Avaliação Social de
Fornecedores 2016

SUSTENTABILIDADE

Disclosure
414-1 - Novos fornecedores selecionados
com base em critérios sociais

CAPITAIS

SUMÁRIO
DA GRI

ANEXO

Página
e/ou URL
66

Omissão

110

Verificação
externa
x

Conformidade Socioeconômica
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites

7, 25

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

25, 31

103-3 - Avaliação da forma de gestão

30, 31
Em relação a
conformidade
socioeconômica, a Copel
possui 8 Termos de
Ajustamento de Conduta
sendo tratados pelas
áreas técnicas. Em 2017
não houve o registro
de processos coletivos
na mesma matéria que
implicassem em sanções
pecuniárias ou outras civis
e/ou administrativas.

x

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites

7, 59

x

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

61, 62

x

60

x

x

Comunidades Locais
103-1 - Explicação do tópico material e seus limites

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

GRI 419:
Conformidade
Socioeconômica
2016

419-1 - Não conformidade com leis e regulamentos
nas áreas social e econômica

Relacionamento com clientes
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

103-3 - Avaliação da forma de gestão

COPEL EM
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SOBRE O
RELATÓRIO

Disclosure

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

Página e/ou URL

CONTEXTO
DO SETOR

SOBRE A COPEL
E MODELO DE NEGÓCIOS

Omissão Verificação
externa

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

SUSTENTABILIDADE

Disclosure

SUPLEMENTO SETORIAL (G4)
Perfil Organizacional
G4-EU1 Capacidade instalada discriminada por fonte
primária de energia e por regime regulatório

90

x

G4-EU2 Produção de energia líquida discriminada por
fonte primária de energia e regime regulatório

90

x

G4-EU3 Número de clientes residenciais,
industriais, institucionais e comerciais

60

G4-EU4 Comprimento das linhas de transmissão e distribuição,
aéreas e subterrâneas, discriminadas por sistema regulatório

92

G4-EU12 Percentual de perda de transmissão e
distribuição em relação ao total de energia (%)

64

G4-EU13 Biodiversidade de habitats de compensação em
comparação à biodiversidade das áreas afetadas

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites
103-2 - Forma de gestão e seus componentes
103-3 - Avaliação da forma de gestão

G4-DMA EU8 Atividades e investimentos em pesquisa e
desenvolvimento com o objetivo de disponibilizar eletricidade
mais confiável e promover o desenvolvimento sustentável

54

x

54, 56

x

55

x

54

x

Disponibilidade e Confiabilidade
G4-DMA EU6 Forma de gestão para assegurar a disponibilidade e
confiabilidade do fornecimento de eletricidade a curto e longo prazo

O planejamento da expansão da geração é
realizado pela Empresa de Pesquisa Energética
– EPE, considerando toda a carga do Sistema
Interligado Nacional – SIN. A implantação
depende dos planos de expansão elaborados
pelo Governo Federal e dos leilões para
comercialização de energia, sendo que a
divisão do atendimento à demanda entre
as diferentes fontes de geração também
é estabelecida pelo Governo Federal.

94

86

Práticas Trabalhistas e Emprego
G4-DMA EU14 Programas e processos que asseguram
a disponibilização de mão de obra qualificada

47

G4-EU15 Porcentagem de empregados com
direito a aposentadoria nos próximos 5 e 10 anos,
discriminada por categoria funcional e região

39

G4-EU18 Porcentagem de trabalhadores terceirizados e subcontratados
submetidos a treinamento relevante de saúde e segurança

51

Comunidades Locais
90

G4-DMA EU20 Abordagem para gestão
de impactos de deslocamento

ANEXO

Página e/ou URL

Biodiversidade

Pesquisa & Desenvolvimento
GRI 103:
Forma de
Gestão 2016

SUMÁRIO
DA GRI

Eficiência do Sistema

Gerenciamento da Demanda por Energia Elétrica
G4-DMA EU7 Programas de gerenciamento pelo lado da demanda,
incluindo programas residencial, comercial, institucional e industrial

EU10 Capacidade planejada em comparação à projeção de demanda
de eletricidade a curto e longo prazo

CAPITAIS

67

111

Omissão Verificação
externa

x
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Disclosure
G4-EU22 Número de pessoas físicas e economicamente deslocadas
ou compensadas discriminado por tipo de projeto

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Página e/ou URL

SUSTENTABILIDADE

Omissão Verificação
externa

67, 68

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

63

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

52

Acesso
G4-EU23 Programas, incluindo os realizados em parceria com o
governo, visando melhorar ou manter ao acesso a eletricidade e
serviço de assistência ao consumidor, assim como ao seu uso seguro

63

A Copel não faz restrição para atender os
G4-EU26 Percentual da população não atendida na área de concessão pedidos de ligação de energia, exceto nos casos
específicos em que existe impedimento ambiental.

x

G4-EU27 Número de desligamentos residenciais
por falta de pagamento, discriminados por duração
do desligamento e por sistema regulatório

64

x

G4-EU28 Frequência das interrupções no fornecimento de energia (FEC)

93

x

G4-EU29 Duração média das interrupções
no fornecimento de energia (DEC)

93

x

G4-EU30 Fator de disponibilidade média da usina,
discriminado por fonte de energia e por sistema regulatório

91

x

CAPITAIS

SUMÁRIO
DA GRI

ANEXO
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OBJETIVOS GLOBAIS PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

INCORPORAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO
PACTO GLOBAL E ODS
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 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 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 2017, que podem ser localizados nos indicadores GRI
reportados pela Copel.

PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL
RESPEITAR e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente na sua área de influência

1

Fome zero

Saúde e
bem-estar

ASSEGURAR a não participação da empresa em violações dos
direitos humanos

6

5

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

Igualdade de gênero

4

3

2

Erradicação da pobreza

Educação de
qualidade

7

Energia acessível
e limpa

Água potável
e saneamento

ELIMINAR todas as formas de trabalho forçado ou compulsório
ERRADICAR efetivamente todas as formas de trabalho infantil
da sua cadeia produtiva
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

8

9

Trabalho decente e
desenvolvimento
econômico

12

Consumo e produção
responsáveis

15

Vida terrestre

10

Indústria, inovação
e infraestrutura

16

13

Cidades e comunidades
sustentáveis

14

Energia acessível
e limpa

Paz, justiça e
instituições eficazes

11

Redução das
desigualdades

Vida na água

17

Parcerias e meios
de implementação

COPEL EM
NÚMEROS

SOBRE O
RELATÓRIO

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

CONTEXTO
DO SETOR

SOBRE A COPEL
E MODELO DE NEGÓCIOS

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

SUSTENTABILIDADE

PROJETOS / PROGRAMAS / SISTEMAS DE GESTÃO / PARTICIPAÇÕES E POLÍTICAS

SUMÁRIO
DA GRI

CAPITAIS

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
A QUE RESPONDEM

ANEXO

Data
Início / Término

PACTO GLOBAL

ODS

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; 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

10

2013 / Indeterminado

Geração por fontes renováveis: cumprimento das diretrizes estratégicas e de sustentabilidade estabelecidas para o negócio de geração.

7, 8, 9

7, 17

Indeterminado

Conselho de Orientação Ética: aprecia e emite orientação em processos relacionados à conduta ética na Companhia.

1 a 10

5, 8, 16

2003 / Indeterminado

Comissão de Análise de Denúncia de Assédio Moral: tem como objetivo dispor sobre as denuncias de assédio moral nas relações trabalhistas no âmbito da Companhia.

1 a 10

5, 8, 16

2009 / Indeterminado

Programa de Integridade e Portal Compliance: conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo
à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

10

16

2015 / Indeterminado

Portal da Transparência da Copel: tem por finalidade disponibilizar as informações em atendimento à legislação federal e estadual.

10

16

2014 / Indeterminado

1 a 10

5, 8 10, 16, 17

2014 / Indeterminado

1, 2, 6, 7, 8, 9, 10

12, 13

2012 / Indeterminado

Políticas e Sistemas de Gestão

Programa Nossa Energia: atrela a obtenção de novas oportunidades em relação à carreira, remuneração e desenvolvimento pessoal ao desempenho.

Programa de Diversidade: Execução do Plano de Ação e certificação referente à 5ª Edição do Programa Pró-equidade de Gênero e Raça da Secretaria de Políticas para Mulheres.
Comissões Internas Socioambientais – CISAS: atuam como multiplicadoras de conceitos de sustentabilidade, possibilitando à
identificação de situações problemáticas no aspecto socioambiental fortalecendo o relacionamento com as partes interessadas.
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ANEXO

Data
Início / Término

PACTO GLOBAL

ODS

Universidade Corporativa da Copel – UniCopel: implementação do Planejamento Educacional e gerenciamento dos
Programas de Desenvolvimento de Lideranças, de Pós-graduação Mestrado e Doutorado e Línguas.

1, 2, 7, 8, 9

16, 17

2007 / Indeterminado

Programa de Gestão Corporativa de Mudanças do Clima: 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

11, 13, 17

2011 / Indeterminado

1 a 10

16, 17

2016 / Indeterminado

1, 2, 7, 8, 9

11, 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. (Até 2017, para 2018 a Copel não vai patrocinar a iniciativa da FGV, vai trabalhar o tema internamente)

7, 8, 9

16, 17

2015 / Indeterminado

Participação em organizações que discutem e promovem eficientização energética: Assoc. Bras. de Concessionárias de Energia Elétrica, Empresa de Planejamento
Energético, Assoc. Produtores Independentes de Energia, Assoc. Bras. Empresas Geradoras de Energia Elétrica, Assoc. Bras. Distribuidores de Energia Elétrica, Assoc. Bras.
Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, Comitê Bras. de Grandes Barragens, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do PR, 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, 17

Diversos / Indeterminado

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

Políticas e Sistemas de Gestão

Apoio a Políticas Públicas e Melhoria de Gestão
Participação no Comitê Brasileiro do Pacto Global e do Movimento Nacional ODS Nós Podemos Paraná.
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).
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ANEXO

Data
Início / Término
ODS

Políticas e Sistemas de Gestão
Participação voluntária no Movimento Paraná Competitivo e em bancas examinadoras dos prêmios: Nacional da Qualidade, MPE Brasil e Paranaense da Qualidade em Gestão.
Gestão Integrada de Água e Solo: 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 a 10

2000 / Indeterminado

1, 2, 7, 8, 9

6, 15, 17

2010 / Indeterminado

1 a 10

11, 17

2017 / Indeterminado

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, 10, 17

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, PAIC, PRONON e PRONAS.

1, 2, 5

1

2006 / Indeterminado

1, 2, 4, 5, 7, 8

10, 16, 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

1, 7, 8, 9

1, 2, 10

2009 / Indeterminado

1, 2, 6

11, 16, 17

2007 / Indeterminado

Programa Cidades do Pacto Global da ONU: A Copel desde novembro de 2017 passou a sediar e coordenar o Centro do Programa Cidades das Nações Unidas para a
região Sul do Brasil. Atua em conjunto com o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná – CEDES e Serviço Social Autônomo Paranacidade.
Programas, Projetos e Iniciativas Sociais e Ambientais

Programa Voluntariado Corporativo - EletriCidadania: o Programa permite que os empregados utilizem até quatro horas/mês para a execução de trabalho voluntário.

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.
Programa Corporativo de Acessibilidade: tem como objetivo tornar a Companhia adaptada nas questões de acessibilidade.
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Programa Ecoeficiência: concentra as várias iniciativas de ecoeficiência desenvolvidas na Copel em um só programa operando
como um hub, interligando-as, fortalecendo-as, potencializando-as, e possibilitando novas formas de atuação.

7, 8, 9

6, 8, 12, 13

2014 / Indeterminado

Programa EducaODS (Antigo 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, 12, 13

1998 / 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

10, 16, 17

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, 17

2003 / Indeterminado

Programa Morar Bem Paraná: em parceria com a Companhia de Habitação do Paraná - Cohapar - programa
de habitação para famílias com renda mensal de até seis salários mínimos nacional.

1, 2, 4, 5, 10

1, 7, 11, 17

2003 / Indeterminado

1, 2, 4, 5, 8

11, 17

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

8, 11, 17

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

1, 2, 4, 5, 6, 10

1, 7, 10, 17

2003 / Indeterminado

Políticas e Sistemas de Gestão

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

Programa 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.
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Programa Paraná Digital: inclusão digital no ensino público, por meio da conexão de escolas estaduais à Internet, em parceria
com o Governo do Estado e Secretaria de Educação, com prioridade para as localidades com IDH baixo.

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. As prefeituras e
provedores que aderirem ao plano de serviços de comunicação assumem compromisso de prover serviço popular de acesso à Internet.

1, 2, 4, 5, 6, 10

1, 9, 11

2010 / Indeterminado

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

1, 2

1, 7, 10, 11,
16, 17

2014 / Indeterminado

1, 2, 7, 8, 9

7, 9, 13, 17

2015 / Indeterminado

8, 9

7, 9, 13

2010 / Indeterminado

7, 8, 9

7, 9, 12, 13

2004 / Indeterminado

1, 2

4

1970 / Indeterminado

Políticas e Sistemas de Gestão

Projeto Mais que Energia: implantação, expansão e consolidação de projetos e programas de investimentos sociais para a comunidade.
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.
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.
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.
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 agua) e destinação correta dos resíduos.
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1, 2, 7, 8, 9

7, 11

2015 / Indeterminado

1, 2

10, 12, 17

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

Coleta Seletiva: destinação dos resíduos administrativos reclicados para associações e cooperativas de reciclagem,
promovendo a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida pela geração de renda para os catadores.

7, 8, 9

1, 10, 11

2009 / Indeterminado

7, 8, 10

4

2015 / 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

Programa Florestas Ciliares: tem por objetivo recuperar ambientes naturais circunjacentes aos reservatórios das usinas e demais áreas de interesse da Companhia.

7, 8, 9

6, 15

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

6, 15

1993 / Indeterminado

Estação Experimental de Estudos Ictiológicos: estudar e reproduzir espécies adequadas ao repovoamento dos rios e reservatórios do Paraná.

7, 8, 9

6, 15

1992 / Indeterminado

Políticas e Sistemas de Gestão
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.
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.

PrevenCão: conscientização da população sobre a importância dos cuidados com os animais de estimação para
prevenir acidentes com os leituristas da Copel e Sanepar e os carteiros.
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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, 10, 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, 13

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

Políticas e Sistemas de Gestão
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