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1. APRESENTAÇÃO

Mensagem do Diretor Presidente

G4-1, G4-2
gerações utilizem a energia e os demais recursos naturais com
responsabilidade. Com o programa Iluminando Gerações,
levamos orientações sobre uso eficiente e seguro de energia e
sustentabilidade para aproximadamente 100 mil alunos de todo
o Paraná.

Apresentamos o Relatório Socioambiental da Copel Distribuição
S.A., subsidiária integral da Copel, referente ao exercício de
2015, ano em que nossa distribuidora teve aprovado o pedido
de prorrogação da sua concessão pelos próximos 30 anos,
coroando a eficiência do trabalho desenvolvido pela Copel
Distribuição nos anos recentes. Frente às dificuldades pelas
quais o setor elétrico passa e à crise econômica que afeta o país,
conseguimos, ancorados no engajamento de todos os
empregados, manter os resultados positivos obtidos através de
uma atuação pautada por uma relação de equilíbrio entre a
gestão de custos e a qualidade do serviço prestado aos
paranaenses.

O Seminário Copel de Boas Práticas Socioambientais e a Feira
Copel de Boas Práticas Socioambientais deram visibilidade a
projetos e iniciativas socialmente responsáveis no mundo
acadêmico e empresarial. Por sua vez, o Mais que Energia foi
concebido para promover projetos destinados a pessoas surdas
e surdocegas, com recursos da linha de investimentos sociais
para empresas do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES.

Mais uma vez, os consumidores demonstraram sua satisfação ao
eleger a Copel a melhor distribuidora do Brasil na avaliação do
cliente pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia
Elétrica - Abradee, e a segunda melhor da América Latina, em
premiação conferida pela Comissão de Integração Energética
Regional - CIER). Para alcançar esses resultados, implementamos
uma série de programas com o objetivo de contribuir para o
crescimento sustentável e socialmente responsável da Copel.

No âmbito interno da Companhia, fortalecemos ações de forma
a estimular nossos empregados a atuarem como protagonistas
quanto ao desafio global de progredir com sustentabilidade.
Nesse sentido, contamos com as Comissões Internas
Socioambientais - CISAs instituídas com o propósito de
sensibilizar empregados, uniformizar procedimentos e ações
relacionadas a questões socioambientais em todas as regiões do
Estado. Outra importante iniciativa da Copel é o programa
EletriCidadania que permite a cada empregado inscrito utilizar
até quatro horas mensais da jornada de trabalho para atividades
de voluntariado.

Lançamos, em 2015, o programa Fatura Solidária, que incentiva
os clientes a substituírem a conta impressa pela versão
eletrônica. A cada adesão, a Copel repassa uma contribuição à
Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais Apaes do Paraná. Pelo programa Luz nas Escolas, tornamos mais
eficiente a iluminação de quase 400 escolas de todo o Estado
que tiveram suas lâmpadas antigas substituídas por
equipamentos de iluminação eficientes. Além da melhoria na
qualidade da iluminação, com mais segurança e conforto, tais
custos foram revertidos às escolas para aplicação nas atividades
pedagógicas.

Para implementar uma política de investimentos consistente,
que privilegie a inovação, investimos R$ 13,5 milhões em 29
projetos de Pesquisa e Desenvolvimento. As obras de
modernização e expansão da rede de distribuição
representaram o maior volume de obras já executado na
Distribuição em apenas um ano, com a entrada em operação de
10 novas subestações e a construção de 2 mil kilômetros de
novas linhas de distribuição. Para levar automação e qualidade
de energia ao campo, lançamos o Mais Clic Rural, programa que
aplicará R$ 500 milhões em redes inteligentes na área rural do
Paraná até 2018.

No decorrer de 2015, a crise hídrica encareceu o custo de
produção da energia, ocasião em que criamos o programa Lar
Eficiente, por meio do qual a Concessionária concedeu
descontos de 45% para a substituição de 18 mil kits de lâmpadas
e 12 mil refrigeradores antigos por equipamentos modernos e
eficientes, beneficiando consumidores de todo o Estado. Para as
famílias de baixa renda, fomos ainda mais adiante: além de
distribuir um conjunto de lâmpadas fluorescentes por família,
realizamos a troca gratuita de 10 mil chuveiros por
equipamentos com recuperação de calor e de 9,8 mil geladeiras
por aparelhos mais econômicos através do programa Geladeira
da Família.

Sentimo-nos fortalecidos para encarar os desafios da nova
concessão que se inicia, fundamentados em uma gestão
diligente quanto a custos e à qualidade e com atenção
permanente às demandas socioambientais direta ou
indiretamente ligadas a todas as nossas atividades e negócios.
Curitiba, abril de 2016
Antonio Sergio de Souza Guetter

Além de investir em equipamentos cada vez mais eficientes,
acreditamos ser essencial contribuir para que as futuras

Diretor Presidente
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2. DIMENSÃO GERAL
2.1. Sobre o Relatório
O Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-Financeiro da Copel Distribuição é
elaborado anualmente para atender ao determinado no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico,
conforme Resolução Normativa Aneel nº 605, de 11.03.2014, a fim de prestar contas, de forma
transparente, ao Poder Concedente e a todos os seus públicos de relacionamento da Copel Distribuição, bem
como apresentar os principais impactos sociais, ambientais e econômicos causados por suas operações. Esta
edição contempla informações sobre a gestão e o desempenho da Distribuidora em 2015, no período
compreendido entre 1° de janeiro a 31 de dezembro G4-17, G4-28, G4-29, G4-30
A metodologia do relato segue as diretrizes da versão G4 da Global Reporting Initiative (GRI), adesão
“essencial”, e do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico (Manual de Elaboração do Relatório Anual de
Responsabilidade Socioambiental das Empresas do Setor de Energia Elétrica da Aneel). Todos os indicadores
respondidos estão listados no Índice Remissivo. G4-32, G4-33
O relatório observa, ainda, as orientações do Balanço Social do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas - Ibase, da Norma Brasileira de Contabilidade (NBC T15), do regulamento do Prêmio Abrasca de
Relatório Anual, da Comunicação de Progresso em relação aos compromissos assumidos junto ao Pacto
Global e das Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting Standards - IFRS)
consideradas nas informações provenientes das demonstrações financeiras. G4-15
Para dúvidas, sugestões ou esclarecimentos sobre o conteúdo deste relatório, a Copel Distribuição
disponibiliza o canal de contato Fale Conosco – Sustentabilidade, no site da Companhia (www.copel.com).
G4-31

2.1.1. Temas Relevantes
A revisão dos temas considerados materiais e estratégicos levou em conta: G4-18
•

aspectos levantados em 2014 pelas partes interessadas e alta liderança durante o processo de
engajamento; G4-24

•

revalidação em 2015 por meio de pesquisa de mídia e de referências da sustentabilidade
empresarial – Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE – BM&FBovespa), Dow Jones Sustainability
Index (DJSI), Pacto Global e Indicadores Ethos para Modelos de Negócios Sustentáveis e
Responsáveis;

•

em 2016, o resultado da análise do modelo de negócio e mapeamento dos principais impactos e
riscos relacionados.

Por meio desse estudo, foram revisados e aprovados os seguintes temas materiais e estratégicos:
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Matriz de temas materiais da Copel. G4-19, G4-25, G4-26,G4-27
TEMA MATERIAL E ESTRATÉGICO
Assuntos Regulatórios
Qualificação e Disponibilidade da
Força de Trabalho
Gestão de Fornecedores

Planejamento Energético

Relacionamento com Clientes e
Consumidores

Governança, Ética e Conformidade

Mudanças Climáticas
Excelência Operacional
e Ecoeficiência
Relacionamento com Comunidades
Saúde e Segurança Ocupacional
Impactos no Ecossistemas
Acesso ao Capital Financeiro
Desempenho EconômicoFinanceiro

ASSUNTO MATERIAL / LIMITE

ABRANGÊNCIA

Alteração de tarifas
Alteração de regulamentação (ex.: Devido a
crise hídrica)
Valorização, retenção e qualificação dos
empregados com conhecimentos críticos para
os negócios da Copel
Qualidade e prazos das entregas
(materiais/serviços)
Práticas de compra e avaliação de
fornecedores e conformidade legal
Projeções de demanda
Disponibilidade e confiabilidade
Estratégia de compra-venda
Perdas não-técnicas
Inadimplência
Dinâmica do mercado de consumidores livres
Qualidaolde de serviços prestados
Índice de satisfação
Eficiência energética
Conformidade trabalhista
Conformidade ambiental
Segurança de dados
Ações judiciais
Ética, Código de Conduta
Contribuição para emissões nacionais de GEE
Mecanismos de mercado para carbono
Energia
Emissões atmosféricas
Resíduos perigosos
Efluentes
Impactos e desenvolvimento das
comunidades locais
Atendimento de normas aplicáveis em saúde
e segurança
Impactos aos ecossistemas
Endividamento e programa de investimentos

Órgãos reguladores, clientes e consumidores

Custo de aquisição de energia

Órgãos reguladores, clientes e consumidores
Empregados e terceiros
Terceiros
Todos os stakeholders
Todos os stakeholders
Todos os stakeholders
Órgãos reguladores
Órgãos reguladores
Clientes e consumidores
Órgãos reguladores, clientes e consumidores
Clientes e consumidores, órgãos reguladores
Clientes e consumidores
Todos os stakeholders
Todos os stakeholders
Todos os stakeholders
Todos os stakeholders
Todos os stakeholders
Todos os stakeholders
Todos os stakeholders
Todos os stakeholders
Todos os stakeholders
Todos os stakeholders
Todos os stakeholders
Todos os stakeholders
Todos os stakeholders
Empregados, terceiros e órgãos reguladores
Todos os stakeholders
Clientes e consumidores
Todos os stakeholders mais especificamente
Governos e parceiros

2.2. Perfil da Companhia
A Copel Distribuição S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, subsidiária integral da Companhia
Paranaense de Energia - Copel, com sede em Curitiba - PR, Brasil, tendo como principais atividades prover,
operar e manter a respectiva infraestrutura de distribuição de energia elétrica, bem como prestar os serviços
correlatos descritos no Contrato de Concessão.
Por meio de 405 postos de atendimento, nossas atividades visam ao atendimento integral dos mais de 4,4
milhões de consumidores de energia, em 1.113 localidades distribuídas em 392 municípios do Paraná, além
de Porto União, pertencente ao Estado de Santa Catarina. Some-se a esse total o atendimento parcial aos
municípios paranaenses de Coronel Vivida, Guarapuava e Rio Negro. Além de operar e manter as instalações
nos níveis de tensão até 34,5 kV, a Copel Distribuição também opera nas instalações de níveis de tensão 69 e
138 kV. G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-7, G4-EC7, G4-EU3
A Companhia opera seu negócio de distribuição de acordo com o Contrato de Concessão nº 46/1999,
firmado em 24.06.1999, renovado em 09.12.2015 mediante a assinatura do quinto aditivo contratual que
formalizou sua prorrogação até 07.07.2045.
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2.3. Ações relevantes em 2015
2.3.1. Principais Certificações e Prêmios
Entre as principais certificações e prêmios conquistados em, 2015 destacam-se:
PRÊMIOS / CERTIFICAÇÕES

CERTIFICADOR

Prêmio CIER de Melhor Distribuidora Categoria Prata – Melhor Distribuidora
da América Latina e Caribe.

Prêmio Abradee de Avaliação do
Cliente - Melhor distribuidora do País,
segundo seus clientes.

Comisión de Integración
Energética Regional - CIER
América Latina e Caribe

Associação Brasileira das
Distribuidoras de Energia
Elétrica - Abradee
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2.3.2. Avanços na excelência operacional na Copel Distribuição
Telemedição Grupo A
Em 2015, a Copel estendeu os serviços de telemedição para faturamento para os consumidores
pertencentes ao grupo A, totalizando mais de 13 mil pontos telemedidos, o que corresponde a cerca de 92%
do total dessa classe de consumo.
Esse tipo de medição à distância 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. Tal 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
A Copel desenvolve em Curitiba um projeto-piloto de redes inteligentes de energia elétrica (Smart Grid)
denominado Paraná Smart Grid, concebido para aprimorar a qualidade dos serviços e a capacidade de
atendimento da Companhia relativamente a seus sistemas elétrico e de telecomunicações.
O projeto consiste em permitir a completa automação da rede elétrica com vistas a:
•

dispensar a interferência humana para isolar trechos sem luz e contar com a reconfiguração
automática do sistema após uma interrupção no fornecimento;

•

medir energia, água e gás de maneira integrada e automatizada, reduzindo os custos de operação
que compõem as tarifas desses serviços;

•

realizar testes visando à automação predial e a integração à rede inteligente de eletropostos para
carros, bicicletas e ônibus elétricos; e

•

promover a microgeração distribuída por fontes solares e eólicas.

A implementação da rede inteligente da Companhia faz
parte do programa Smart Energy Paraná, criado em 2013
pelo Governo do Estado para incentivar a geração
distribuída por fontes renováveis. Atualmente, o projeto
está sendo submetido à fase de avaliação técnica para
refinamento das soluções implantadas no projeto-piloto
e a avaliação dos modelos de negócio mais apropriados à
disseminação em larga escala.
O Projeto Paraná Smart Grid, instalou 2 mil pontos de
telemedição na área urbana de Curitiba e mil pontos na
área rural de Colombo e Bocaiúva do Sul para testar essa tecnologia. 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.
Programa + Clic Rural
A Copel irá investir R$ 500 milhões até 2018 no maior programa de eletrificação rural já desenvolvido no
Paraná. Lançado no final de 2015, o Mais Clic Rural vai expandir e modernizar a rede elétrica da área rural
para transformar a qualidade do fornecimento de energia para consumidores do campo, com foco em
atividades agropecuárias de importantes processos produtivos. Praticamente todas as regiões rurais do
6

Estado serão atendidas; o maior volume de investimento, contudo, ocorrerá nas regiões Sudoeste e CentroSul do Paraná.
O programa vai fornecer aos produtores
rurais energia elétrica com qualidade
equivalente a de grandes centros urbanos.
Para isso, a Copel vai implementar a
tecnologia de redes inteligentes no interior
do Paraná. Serão construídos 3 mil
quilômetros de novas redes, cerca de 30
subestações

e

instalados

3,5

mil

religadores automatizados. As obras abrangem duas frentes: melhoria da infraestrutura para aumentar a
qualidade do fornecimento de energia e tecnologias de automação para restabelecer o sistema com muito
mais rapidez em caso de queda de luz.
Ao todo, o Mais Clic Rural vai beneficiar diretamente cerca de 70 mil produtores paranaenses. Os principais
beneficiados são fumicultores, aviários, suinocultores e produtores de leite no Estado, nichos agroindustriais
mais sensíveis à qualidade do fornecimento de energia. A expectativa, é que os investimentos na rede
elétrica beneficiem indiretamente 2,4 milhões de pessoas da área rural e urbana.

2.4. Referencial Estratégico
A Copel tem como premissas as diretrizes expressas em seu referencial estratégico, o qual baliza sua gestão
e orienta todas as ações e decisões internas e externas da Companhia. G4-56
MISSÃO: Prover energia e soluções para o desenvolvimento com sustentabilidade.
VISÃO: Ser referência nos negócios em que atua gerando valor de forma sustentável.

Princípios e Valores

ÉTICA

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

RESPEITO ÀS
PESSOAS

Consideração como próximo.

DEDICAÇÃO

Capacidade de se envolver de forma intensa e completa no trabalho, contribuindo para
a realização dos objetivos da organização.

TRANSPARÊNCIA
SEGURANÇA E
SAÚDE
RESPONSABILIDADE

INOVAÇÃO

Prestação de contas das decisões e realizações da Companhia para informar seus
aspectos positivos ou negativos a todas as partes interessadas.
Ambiente de trabalho saudável em que os empregados 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.
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.
Aplicação de ideias em processos, produtos ou serviços de forma a melhorar algo
existente ou construir algo diferente e melhor.
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O Planejamento Estratégico da Copel, elaborado de acordo com o Referencial Estratégico da Companhia,
determina as principais atividades a serem desenvolvidas para execução do plano e alcance dos resultados
esperados, seguindo o modelo de Excelência da Gestão - MEG da Fundação Nacional da Qualidade - FNQ.
Constam no Planejamento Estratégico da Companhia como principais atividades:
•

comunicação da estratégia, envolvendo gerentes e empregados, com o objetivo de promover
entendimento, motivação e comprometimento;

•

reuniões de análise critica e estratégicas visando ao aprimoramento do processo de
desenvolvimento e gestão da estratégia, a partir da qualificação dos critérios e metodologias;

•

qualificação de indicadores e metas para os diferentes níveis hierárquicos; e

•

desdobramento da estratégia em toda a organização e publicação do Painel Estratégico e do Cockpit
de Indicadores e Metas, de forma a garantir que toda a Companhia possa acompanhar os resultados
obtidos.

2.5. Organização e Gestão
Frente ao grande desafio imposto pela renovação da concessão no que tange a qualidade do sistema de
distribuição, foi criada em 2015 uma nova área ligada diretamente à presidência da Copel Distribuição
denominada Coordenação de Implantação do Programa de Melhoria na Qualidade do Fornecimento de
Energia Rural - CQR.
Esta nova área foi criada devido a estudos que apontaram a necessidade de melhora da qualidade do
fornecimento de energia elétrica na área rural. Então foi criado o Programa +Clic, que investirá cerca de R$
500 milhões em 3 anos neste segmento, esperando uma redução de até 50% nas interrupções do sistema
elétrico no campo. Este programa é de responsabilidade da CQR.
Em 2015 a Copel Distribuição vem consolidando seu modelo de gestão, baseado no Modelo de Excelência de
Gestão - MEG da Fundação Nacional da Qualidade - FNQ, mantendo o nível de maturidade alcançado em
2014, consolidando as práticas de gestão implantadas.
Para 2015, foram definidas as seguintes diretrizes estratégicas: Excelência Operacional e Alta Confiabilidade
do Setor Elétrico.

2.5.1. Marketing comercial e institucional
A Companhia busca equilíbrio econômico, social e ambiental visando a sustentabilidade empresarial, aliada
às boas práticas de governança corporativa para atingir os objetivos de seu planejamento estratégico. A
comunicação corporativa procura destacar a importância da missão da Companhia no desenvolvimento do
Estado, seus negócios e serviços em geração, transmissão e distribuição de energia, além de
telecomunicações.
Em consonância com as estratégias corporativas, é desenvolvido o Plano de Comunicação da Copel
Distribuição. Esse Plano de Comunicação é elaborado com a participação de todas as áreas da Copel
Distribuição considerando-se as principais partes interessadas do negócio: clientes, fornecedores,
empregados, sociedade e órgãos reguladores.
As ações de comunicação relacionadas à sociedade são voltadas à sustentabilidade e tratam da preservação
do meio ambiente, os estudos de energias alternativas, os investimentos sociais feitos nas áreas de
educação, cultura, esporte e saúde para beneficiar milhares de pessoas em todo o Paraná, e o desempenho
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e as perspectivas econômicas da Empresa, de forma a fortalecer a imagem da Copel Distribuição perante a
comunidade.
As ações voltadas aos clientes atendem várias perspectivas, tais como o uso seguro e eficiente de energia
elétrica, direitos e deveres dos consumidores e ainda também os canais de atendimento. Quanto aos
empregados, as propostas são vinculadas aos valores da companhia e têm estabelecida uma comunicação
fluida, constante e já estabelecida por meio da Intranet. A comunicação dedicada aos fornecedores aborda
as regras estabelecidas no Manual do Fornecedor e disponibiliza no site da Copel uma página dedicada aos
processos relacionados a esse público. Quanto aos órgãos reguladores, as ações de comunicação são
executadas pela área de mercado e regulação e atende normas específicas e à legislação do setor.
Relativamente à acessibilidade, desde setembro de 2008,
Companhia oferece aos deficientes visuais demonstrativo da
fatura de energia em Braille e dispõe de website acessível; para
atender pessoas com deficiência física e com mobilidade
reduzida, cerca de 82% das agências e postos de atendimento
estão adaptados.
Anualmente, a Copel realiza pesquisa de satisfação com
clientes residenciais, que totalizam cerca de 4,4 milhões de
consumidores em toda a área de concessão no Paraná. Nesse
trabalho são avaliados atributos relativos à satisfação dos
clientes,

ao

fornecimento

de

energia,

atendimento,

responsabilidade social e imagem da empresa. Os questionários são aplicados em municípios escolhidos de
forma aleatória, com perguntas objetivas, por meio da técnica quantitativa.

2.5.2. Uso racional e seguro de energia: ações de comunicação
As campanhas de divulgação aos clientes e à sociedade sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica
para evitar acidentes sempre foram preocupação constante da Companhia. Há alguns anos, entretanto, vem
sendo possível registral uma evolução expressiva nesse sentido, considerando-se que as campanhas
passaram a ter um viés mais sustentável, mediante a incorporação de conceitos sobre cidadania e de
cuidados com o meio ambiente. O programa denominado Iluminando Gerações é um dos principais meios
de comunicação utilizados para esse fim e consiste em palestras realizadas por cerca de 350 voluntários,
empregados da Copel, em todo o Paraná. Anualmente, o
programa abrange aproximadamente 100 mil crianças, seja nas
escolas e em outros eventos dos quais a Copel participa.
Outro meio eficiente para informar a população sobre o uso
seguro e eficiente da energia elétrica são as mensagens
transmitidas em emissoras de rádios, mediante convênio com a
Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná - AERP,
que congrega 302 emissoras. Cada emissora veicula onze
mensagens ao dia, o que totaliza 3.322 mensagens por dia e
99.660 por mês.
Tanto as Campanhas de Verão realizadas no Litoral Paranaense, como a Semana Nacional da Segurança com
Energia Elétrica — realizadas anualmente — contribuem para a disseminação de informações sobre o uso
seguro e eficiente da energia elétrica em escolas, empresas de construção civil e para os consumidores em
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locais públicos como praças, supermercados, terminais de ônibus e shopping centers. Seguindo calendário
anual preestabelecido, as diversas regiões no Estado realizam palestras em empresas, cooperativas rurais,
canteiros de obras, associações de classe e na comunidade em geral e participam de feiras e eventos
regionais que envolvem cerca de 1 milhão de pessoas.
Os clientes também recebem mensagens a respeito deste tema em suas faturas de energia. Clientes das
áreas rurais recebem o calendário rural de autoleitura do consumo de energia, no qual constam informações
sobre segurança no uso da energia e conceitos de sustentabilidade.

2.6. Engajamento com Partes Interessadas
2.6.1. Engajamento
Como refinamento do processo de definição das partes interessadas, em 2014, a Companhia constituiu
grupos de trabalho compostos de empregados de diferentes áreas de atuação para repensar processos e
atividades envolvendo as relações da Distribuidora. Como resultado desse trabalho, definiu-se que a Copel
Distribuição tem como partes interessadas clientes, fornecedores, empregados, sociedade e órgãos
reguladores. Os clientes são segmentados em categorias distintas — Grupo B (residenciais e não
residenciais), Grupo A, Rurais e Poder Público — e têm atendimento adequado ao agrupamento ao qual
pertencem.

2.6.2. Canais de Diálogo
O atendimento aos questionamentos formulados à Companhia pelo canal “Fale Conosco” está disponível no
site www.copel.com e pelo endereço eletrônico copel@copel.com. A matriz completa de canais de diálogo
da Copel também está disponível no site.
A Copel Distribuição oferece vários canais de comunicação específicos para cada segmento, a saber:
•

Clientes/Consumidores:
- Grupo B (residenciais e não residenciais): Call Center, Copel Mobile, SMS, site, redes sociais,
agências e ouvidoria.
- Grupo A: Call Center dedicado, site e agentes de negócios.
- Rurais: Call Center, Copel Mobile, SMS, site, agentes arrecadadores, agências e calendário rural.
- Poder público: site, gerente da agência como agente de negócios.

•

Fornecedores: canal dedicado, site;

•

Empregados: intranet, correio eletrônico Notes e mídias;

•

Sociedade: canal Fale Conosco, redes sociais e agências; e

•

Órgãos reguladores: área de mercado e regulação como agente de negócios.
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Diálogo com clientes/consumidores
Os clientes atendidos pela Copel Distribuição têm à disposição diversos canais de acesso para fazer
solicitações, sugestões e reclamações.
Entre os canais de maior destaque em volume de atendimentos está o Call Center (0800-510-0116), sem
custo de ligação para o cliente. Em 2015, o Call Center da Companhia atendeu, em média, a 470 mil ligações
mensais, representando 36% dos atendimentos da Companhia.
A Unidade de Resposta Audível – URA é outro canal de destaque por meio
do qual a Copel disponibiliza aos clientes o serviço de religação, de
informação de leitura e consulta a débitos das unidades consumiras.
No decorrer de 2015, a Copel recebeu cerca de 40 mil registros mensais de
falta de energia por meio de SMS — à exceção de novembro, que
contabilizou 83 mil registros. Para utilizar esse serviço basta que o cliente
envie mensagem ao número 28593 com o texto “SL” e o número da unidade
consumidora, constante na fatura de energia. O serviço é gratuito ao
consumidor. O aplicativo Copel Mobile registrou 650 mil serviços e
consultas em 2015, sendo essa uma opção prática e fácil para o consumidor
comunicar a Concessionária sobre a falta de energia, consultar débitos,
alterar a data de vencimento da conta, consultar desligamentos, entre
outros serviços disponíveis.
A Copel também presta serviço de atendimento comercial, de orientações sobre o uso eficiente e seguro da
energia elétrica por meio de postos móveis de atendimento instalados em feiras, Unidades Paraná Seguro –
UPS, eventos do programa Paraná Cidadão e empresas.
A Companhia mantém, igualmente, Ouvidoria e Conselho de Consumidores como meios para melhorar o
relacionamento com seus clientes.

2.7. Desempenho Operacional e de Produtividade
Em 2015, 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.
Entre as obras de subestações concluídas em 2015, destacam-se as seguintes:
SUBESTAÇÃO

POTÊNCIA (MVA) / TENSÃO (kV)

LOCALIDADE

Nova Esperança

41,66 / 138

Nova Esperança

Almirante Tamandaré

41,66 / 138

Almirante Tamandaré

Distr.Industrial de Telêmaco Borba

41,66 / 138

Telêmaco Borba

Jardim Canadá

41,66 / 138

Londrina

Jardim das Américas

83,34 / 69

Curitiba

Bom Retiro

83,34 / 69

Curitiba

Centro - Renovação

83,34 / 69

Curitiba

Fazenda Rio Grande

41,66 / 138

Fazenda Rio Grande

São José dos Pinhais - Renovação

83,34 / 69

São José dos Pinhais

Em 2015, foram concluídas as seguintes linhas de transmissão em tensão 69 kV e 138 kV:
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LOCAL

TENSÃO (kV)

EXTENSÃO (km)

Santos Dumont Cianorte (Recapacitação)

138

44,8

Nova Esperança Secc. (Maringá - Alto Paraná)

138

2

Apucarana - Arapongas 2

138

14,6

Distr. Ind .Tel Borba Secc. (Figueira - Telêmaco Borba)

138

7

Mamborê – Ubiratã

138

55

Hauer Secc. (Uberaba – Parolin)

69

2,8

Cambé Secc. (Londrina – Rolândia)

138

4

Uberaba - Jardim das Américas

69

4

Bateias - Almirante Tamandaré

138

27

Campo do Assobio - Fazenda Rio Grande

138

17,9

Pinheiros - Assis Chateaubriand (Recapacitação)

138

76,4

Fazenda Iguaçu - Fazenda Rio Grande

138

6,9

Cascavel Norte Secc. (Pinheiros - São Cristóvão)

138

13,8

Laranjeiras do Sul – Palmital

138

66

Areia - Palmas 1 e 2

138

80,3

Distr. Ind. São José Pinhais - São José Pinhais

69

17,5

Capanema - Jardim das Américas

69

5

Santa Quitéria - Parolin (Recapacitação)

69

10

Ao todo, esses empreendimentos adicionaram 542 MVA ao sistema de distribuição e agregaram
aproximadamente 455 km de novas linhas de transmissão em tensão 69 e 138 kV. G4-EC7, G4-EU4

2.7.1. Qualidade de Fornecimento
Em 2015, os indicadores Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC e Frequência
Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC da Copel Distribuição apresentaram melhores
resultados relativamente ao ano anterior, devido ao incremento de manutenções periódicas, inspeções
preventivas, obras de desempenho e expansão. O histórico desses indicadores e do tempo de espera é
demonstrado no quadro a seguir: G4-EU28, G4-EU29

JAN/DEZ

(1)

DEC (horas)

(1)

FEC (interrupções)

TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO (horas)

2013

11,62

8,06

02:08

2014

14,01

8,92

02:34

2015

13,67

8,33

02:48

DEC medido em horas e centesimal de horas.

As perdas de energia são inerentes à natureza distribuição de energia elétrica. Em 2015, as perdas globais
(técnicas, não técnicas e da rede básica) representaram 9,6% da energia injetada no sistema da
Distribuidora. Esse percentual registrou redução de 0,2 p.p. quando comparado 2014.
As perdas técnicas, nesta mesma base, registraram redução de 0,1 p.p. e as perdas não técnicas
apresentaram decréscimo de aproximadamente 0,3 p.p. em 2015. G4-EU12
2013

2014

2015

Perdas Globais - Distribuição (%)

9,9

9,8

9,6

Perdas técnicas - Distribuição (%)

6,6

6,2

6,1

Perdas não técnicas - Distribuição (%)

1,6

1,9

1,6
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2.8. Mercado de Energia
O mercado cativo de energia elétrica da Copel Distribuição apresentou variação negativa de 0,7% em 2015
em relação a 2014. O decréscimo do mercado de energia sofreu influência do contexto econômico e o
consequente impacto na renda média da população, fator que vem levando à racionalização do uso no setor
residencial, neste caso influenciado ainda pelos aumentos tarifários.
No setor industrial o consumo de energia apresentou, em 2015, crescimento de 1,3% no acumulado do ano
— sendo que em 2014 tal aumento foi de 3,5 O menor crescimento se deve pela redução da produção no
setor industrial, em função da diminuição das vendas para o mercado interno, decorrente principalmente
dos fabricantes de produtos de borracha e plástico, produtos de madeira e veículos automotores.
A tabela a seguir apresenta o comportamento em energia vendida no mercado cativo por classe de
consumo. G4-8
MERCADO CATIVO - COPEL DISTRIBUIÇÃO
N° DE CONSUMIDORES

ENERGIA VENDIDA (GWh)

DEZ/15

DEZ/14

%

2015

2014

%

3.527.126

3.437.030

2,6

6.957

7.267

-4,3

Industrial

88.276

91.068

-3,1

6.929

6.838

1,3

Comercial

376.959

369.205

2,1

5.530

5.470

1,1

Rural

368.297

372.464

-1.1

2.256

2.252

0,2

Outros

57.404

57.203

0,4

2.371

2.381

-0,4

4.418.062

4.326.970

2,1

24.043

24.208

-0,7

Residencial

Mercado Cativo

2.8.1. Mercado Fio (TUSD)
O mercado fio da Copel Distribuição — composto pelo mercado cativo pelo suprimento a concessionárias e
permissionárias dentro do Estado do Paraná e pela totalidade dos consumidores livres existentes na sua área
de concessão — apresentou redução de 2,0% em 12 meses, reflexo da desaceleração do consumo nas
principais classes, quais sejam, residencial, industrial e comercial. No caso industrial, a parcela relacionada
ao mercado livre apresentou a maior queda, tendo em vista que muitos desses consumidores são mais
sensíveis às variações econômicas conjunturais que ocorreram durante 2015.
MERCADO FIO DE ENERGIA - COPEL DISTRIBUIÇÃO
N° DE CONSUMIDORES/CONTRATOS

Mercado Cativo
Concessionárias e Permissionárias
Consumidores Livres
Concessionárias Fio
Mercado Fio
(1)

(1)

ENERGIA DISTRIBUÍDA (GWh)

DEZ/15

DEZ/14

%

2015

2014

%

4.418.062

4.326.970

2,1

24.043

24.208

-0,7

4

4

0,0

699

699

0,0

129

132

-2,3

4.045

4.483

-9,8

2

2

0,0

56

38

47,4

4.418.197

4.327.108

2,1

28.483

29.429

-2,0

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

13

2.8.2. Tarifas
Revisão Tarifária Extraordinária - RTE
Em 27.02.2015, a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel deliberou a RTE de 58 concessionárias de
distribuição. Conforme Resolução Homologatória nº 1.858/2015, o efeito tarifário médio percebido pelo
consumidor da Copel Distribuição foi de 36,38%, aplicado a partir de 02.03.2015. Essa revisão tarifária
extraordinária foi decorrente do aumento da quota da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e do
reposicionamento dos custos com aquisição de energia.
Revisão Tarifária Anual - RTA
De acordo com a Resolução Homologatória nº 1.897, de 16.05.2015, as tarifas de aplicação da Copel
Distribuição tiveram um novo reajuste de 15,32, correspondendo ao efeito tarifário médio percebido pelos
consumidores.
Assim, o aumento acumulado das tarifas de fornecimento da Copel Distribuição, em 2015, foi de 51,69%,
sendo 36,38% aplicado em março (via RTE) e 15,32% aplicado em junho (via RTA). Deste total, 31,11% é
referente ao reajuste tarifário anual econômico e 20,58% é relativo aos componentes financeiros, sem
considerar o adicional da bandeira tarifária vermelha aplicado a partir de janeiro de 2015.
Bandeiras Tarifárias
A partir de 2015, as contas de energia passaram a trazer o “Sistema de Bandeiras Tarifárias”. As bandeiras
verde, amarela e vermelha indicam se a energia custa mais ou menos, em função das condições de geração
de eletricidade. A bandeira é aplicada a todos os consumidores, multiplicando-se o consumo (em quilowatts)
pelo valor (em reais) da bandeira.
Em janeiro, teve início a aplicação da bandeira vermelha no valor de R$ 3,00 por MWh. Em março, passou a
ser cobrado o valor de R$ 5,50 por MWh e, a partir de setembro, a bandeira tarifária vermelha foi reduzida
para R$ 4,50 por MWh. Ressalte-se que a esses valores são acrescentados os impostos vigentes.

2.9. Indicadores de Desempenho Operacional e de Produtividade
A tabela a seguir resume o desempenho operacional e de produtividade da Copel Distribuição de 2013 a
2015:
DADOS TÉCNICOS (INSUMOS, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO, VENDAS, PERDAS)
Número de consumidores atendidos – Cativos
Número de consumidores atendidos – Livres (consumidores livres – mercado fio)
Número de localidades atendidas
Número de agências
Número de empregados próprios
Número de empregados terceirizados

2015
4.418.062
129
1.125
405
6.032
6.736

2014
4.326.970
132
1.113

2013
4.181.493
128
1.113

6.071
5.025

6.375
4.739

29.012
5.941
15.953
1.051
3.873

28.734
5.870
16.692
1.046
1.315

26.889
5.193
15.547
1.050
1.272

2.988
9,6
6,1
1,6

3.139
9,8
6,2
1,9

3.052
9,9
6,6
1,6

Energia comprada (GWh)
Energia comprada (GWh)
1. Itaipu
2. Leilão (inclusive leilão das geradoras federais - Ano 2002) - CCEAR´s
3. Eletronuclear Angra
4. Cotas de Garantia Física – CCGF

Perdas elétricas globais (GWh)
Perdas elétricas globais (GWh)*
Perdas elétricas – total (%) sobre a energia injetada
Perdas técnicas – (%) sobre a energia injetada
Perdas não técnicas – (%) sobre a energia injetada
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Energia vendida (GWh) – Mercado Cativo

(1)

Residencial
Industrial Cativo
Comercial Cativo
Rural
Poder Público
Iluminação Pública
Serviço Público
Baixa Renda
Convencional
Próprio
Número de subestações:
34,5Kv
69kV
138kV
Capacidade instalada em subestações de 34,5 kV a 138 kV (MVA)
Extensão total (km) da rede de distribuição:
230kV
138kV
88kV
69kV
34,5kV
13,8kV
Transformadores de distribuição (em unidades)
Venda de energia por capacidade instalada (GWh/MVA* nº horas/ano)
Energia vendida por empregado (MWh) - DIS
Número de consumidores por empregado (cativo nº de empregados - DIS)
Valor adicionado1/GWh Vendido
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora “DEC”, geral da
empresa - Valor apurado
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora “DEC”, geral da
empresa - Limite
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora “FEC”, geral da
empresa - Valor apurado.
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora “FEC”, geral da
empresa - Limite.

28,9%
28,8%
23,0%
9,4%
2,8%
4,0%
3,0%
1,7%
27,2%
0,1%
363
224
37
102
10.742,3
193.527,1
129,6
5.866,6
0,00
695,3
83.347,13
103.488,2
409.313
3.986,0
732
423,48

30,0%
28,2%
22,6%
9,3%
2,9%
3,9%
3,0%
2,7%
27,3%
0,1%
361
230
35
96
10.692,7
189.925,4
123,5
5.153,5
0,00
727,2
82.232,5
101.688,7
395.921
0,31
3.987,5
713
198,26

30,0%
28,8%
22,1%
9,1%
2,9%
3,9%
3,0%
2,7%
27,3%
0,1%
361
231
36
94
10.104,7
187.876,4
63,3
5.054,7
0,00
932,5
81.546,1
100.279,8
388.883
0,32
3.596,3
656
158,93

13,67

14,01

11,67

11,74

12,24

12,88

8,33

8,92

8,08

9,30

10,02

10,72

Obtido da Demonstração de Valor Adicionado - DVA.
* Perdas Elétricas Globais (GWh) - Correspondem às perdas técnicas, não técnicas e da rede básica da Copel Distribuição.
Obs.: O índice de perdas de energia total da Copel foi de 7,3% (relativamente à disponibilidade de 44.929 GWh) referente à energia total
disponível. No cálculo, foram consideradas as perdas técnicas e comerciais, incluindo a rede básica e contratos celebrados pela
Companhia. Embora as perdas comerciais na Copel sejam baixas, devido à tendência de crescimento, a Companhia vem mantendo
ações de caráter preventivo, como inspeções de combate a procedimentos irregulares em toda a área de concessão. Como medida
adicional de prevenção, a Copel ampliou as instalações de medição centralizada para 7.000 pontos, melhorando, assim, a forma de
atendimento a regiões carentes e prevenindo a ocorrência de procedimentos irregulares
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3. DIMENSÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA
3.1. Estrutura de Governança
O modelo de governança da Copel é pautado pela transparência, conformidade e responsabilidade social
empresarial, de acordo com as melhores práticas propostas pelo Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC).
São quatro os princípios que orientam a governança corporativa da Copel: Transparência, Equidade,
Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa. Com base nesses princípios, a Copel desenvolveu sua
Política de Governança, que estabelece o padrão e as melhores práticas de governança corporativa a serem
adotadas na Copel e em suas subsidiárias.
Para que a atuação da Companhia seja permanentemente conduzida por princípios moralmente sãos, todos
que atuam em seu nome são regidos por um Código de conduta desenvolvido em consonância com os
valores da Copel, os Princípios do Pacto Global e os Princípios da Governança Corporativa. G4-41
Tanto a Política de Governança quanto o Código de Conduta são aprovados pelo mais alto órgão de
governança da Companhia - o Conselho de Administração da Holding. G4-42
ASSEMBLEIA GERAL
DE ACIONISTAS
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

DIRETORIA
REUNIDA
Conselho de
Orientação Ética

PRESIDÊNCIA

Comitê de Auditoria

Comitê de Gestão de
Riscos Corporativos
Holding
Comitê de Divulgação
de Atos e Fatos
Relevantes

DIRETORIA DE FINANÇAS E DE
RELAÇÕES COM INVESTIDORES

DIRETORIA DE GESTÃO
EMPRESARIAL

DIRETORIA DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO
DE NEGÓCIOS

Subsidiárias integrais

COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A.

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.

COPEL GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO S.A.

Estrutura de Governança da Copel G4-34
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COPEL RENOVÁVEIS S.A.

Assembleia Geral - AG
A Assembleia Geral de Acionista é o fórum no qual o acionista único tem poderes para decidir todos os
negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções consideradas convenientes quanto a sua
defesa e seu desenvolvimento.
A Assembleia Geral Ordinária é realizada no primeiro quadrimestre de cada ano e Assembleias Gerais
Extraordinárias podem ser convocadas sempre que entendido necessário, em qualquer data.
Conselho de Administração - CAD
O funcionamento e as competências do Conselho de Administração - CAD são estabelecidos em seu
regimento interno, no Estatuto Social e na Lei das Sociedades Anônimas. Os membros do CAD têm mandato
unificado de dois anos, podendo ser reeleitos. Entre seus integrantes um é o Diretor Presidente da
Companhia, que atua como secretário executivo do Órgão, e um é Diretor da Companhia Paranaense de
Energia - Copel, a Controladora. As posições de Presidente do Conselho de Administração e Diretor
Presidente da Companhia não são ocupadas pela mesma pessoa. As reuniões ordinárias do CAD são
realizadas quatro vezes ao ano, podendo os conselheiros se reunir eventualmente, sempre que entenderem
necessário, em qualquer data, em reuniões extraordinárias do Colegiado. G4-38, G4-40
Conselho Fiscal - CF
O Conselho Fiscal é eleito anualmente em Assembleia Geral. É permanente e composto por três membros
efetivos e três suplentes, para mandato de um ano, que serão os mesmos indicados para a Companhia
Paranaense de Energia - Copel pelo Estado do Paraná. Seu funcionamento e competências são estabelecidos
no Estatuto Social, no Regimento Interno e na Lei das Sociedades Anônimas. Os membros desse Conselho,
ou ao menos um deles, participam das Assembleias Gerais e das reuniões do Comitê de Auditoria que tratem
de assuntos de sua competência.
Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva, composta por três membros, com mandato de três anos, é responsável pelas funções
executivas da Copel Distribuição S.A., com atribuição privativa de representá-la. As atribuições, deveres e
responsabilidades individuais dos diretores são estabelecidos no Estatuto Social da subsidiária e a forma de
atuação prevista em Regimento Interno.
A Diretoria realiza reuniões ordinárias mensalmente e extraordinariamente por convocação do Diretor
Presidente da subsidiária, por decisão própria ou a pedido de outro diretor. A Companhia não vincula a
remuneração dos executivos ao alcance de metas financeiras e não financeiras.

3.2. Práticas de Integridade
A Copel preza pela conduta ética e pela atuação transparente, estabelecendo diretrizes e princípios
orientadores e disciplinadores refletidos em suas políticas corporativas. Nesse sentido, em 2014 a
Companhia aderiu à chamada da Ação para os Governos no Combate à Corrupção, reafirmando seu
compromisso com a transparência e o combate à corrupção, visando promover a sustentabilidade, a
conduta ética e as melhores práticas de governança corporativa.

17

Com o objetivo de ampliar a divulgação dos
conceitos de Compliance, foi desenvolvido o
Portal Copel Compliance disponível para o
público interno e externo. O portal apresenta
os mecanismos adotados pela Companhia para
orientar a conduta ética e transparente em
suas atividades. G4-56
As práticas de Integridade são patrocinadas
pela alta direção da empresa e estão alinhadas
ao compromisso público da companhia no
combate à corrupção. Visando fortalecer as
práticas de Compliance e intensificar ações
voltadas a gestão de riscos e controles internos
foi criada a Coordenação de Integridade
Corporativa, órgão ligado hierarquicamente à
Presidência da Copel, responsável por coordenar a implementação do Programa de Integridade Corporativa
no âmbito da Companhia.

3.2.1. Combate à Corrupção
A Companhia repudia a corrupção em todas as suas formas e oferece orientações para combatê-la. Visando
ampliar a disseminação dos conceitos e orientações sobre o combate à corrupção e os valores da
Companhia, os quais estão incorporados no Código de Conduta, foram desenvolvidos treinamentos na
modalidade “Ensino a Distância” (EaD) com temas como fraudes, investigações, legislação anticorrupção e
Compliance. Em 2015, por meio dessa sistemática foram treinados 31 empregados. G4-SO4
Além disso, anualmente, os processos operacionais
de Combate à Corrupção são submetidos à
avaliação de riscos relacionados a erros ou fraudes
que

possam

interferir

nos

resultados

das

demonstrações financeiras, sendo estabelecidos
controles internos testados pela Auditoria Interna e
pelos Auditores Independentes e cujos resultados
são reportados à alta administração. G4-SO3
A Companhia também adota como prática a
emissão,

pelos

gestores

dos

processos,

de

“Certificados de Controles Internos”, documento no
qual os gestores formalizam que têm ciência sobre
as não conformidades detectadas e se comprometem a desenvolver planos de ação para regularizá-las.
Mediante a adoção desse portfólio de ações voltadas à consolidação das práticas de Integridade e de
Combate à Corrupção, foram identificados, em 2015, dois casos de corrupção que resultaram em punição e
demissão. G4-SO5
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3.2.2. Código de Conduta Empresarial
G4-56

O Código de Conduta — elaborado considerando-se os valores da Copel, os princípios do Pacto Global e os
princípios da Governança Corporativa — define um conjunto de condutas que tratam da integridade,
conformidade, transparência, segurança e saúde, responsabilidade social e ambiental, respeito e
relacionamento com os diversos segmentos do meio em que atua a Companhia. Ou seja, o Código de
Conduta é o instrumento orientador dos atos de todas as pessoas que exercem atividades em nome da
Companhia, no qual estão estabelecidos os parâmetros éticos para as atitudes de empregados,
administradores, membros dos Conselhos, estagiários, prestadores de serviço e contratados.
Em 2015, esse documento foi revisado e passou por um processo de consulta aberta ao público interno e à
sociedade em geral. Após a consolidação das propostas de melhoria, o Código de Conduta foi aprovado pela
Diretoria e pelo Conselho de Administração.
Os empregados da Companhia recebem uma versão impressa do Código de Conduta e, mediante a
assinatura de um termo, declaram o compromisso com as disposições nele contidas. Já os fornecedores e
prestadores de serviço à Companhia são orientados sobre o Código de Conduta através do Manual do
Fornecedor e cláusula contratual específica.
O Código de Conduta está disponível a todas as partes interessadas no Portal de Compliance.

3.2.3. Canais de denúncia
G4-57, G4-58

Com o propósito de ampliar o relacionamento da organização com as partes interessadas, a Copel
disponibiliza canais de comunicação específicos relacionados a seguir, tanto para acolher opiniões, críticas,
reclamações, denúncias de fraudes e corrupção e consultas pessoais.
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, de auditoria ou
de contabilidade.
O canal garante proteção, preservação da identidade do manifestante e resposta à denúncia. Está disponível
24 horas por dia, sete dias da semana, por ligação gratuita pelo telefone 0800 643 5665.
Ouvidoria
Desde 2003, a Copel mantém em estrutura organizacional a Ouvidoria, cuja política de funcionameto está
alinhada aos objetivos do modelo de planejamento para a sustentabilidade e às melhores práticas de
Governança Corporativa.
A Ouvidoria atua como canal de diálogo para desenvolvimento de relacionamento ético, respeitoso e
transparente entre a Copel e todas as partes interessadas. Essa área amplia as potencialidades da instituição
“ouvidoria” e a torna componente de um sistema de integridade, de monitoramento e de controle para a
Companhia, seus acionistas e empregados e a sociedade em geral.
Com a implantação da Resolução Aneel nº 470/2011, a Ouvidoria passou a ser subordinada à Copel
Distribuição e tem como objetivo principal receber, apurar, solucionar e responder as manifestações
relativas à prestação do serviço e aos direitos do consumidor que não forem solucionadas pelos demais
canais de atendimento disponibilizados pela distribuidora, bem como propor melhorias no processo interno
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e prevenir potenciais conflitos. Dessa forma, a Ouvidoria exerce suas funções com ética, imparcialidade,
justiça, transparência, autonomia, isonomia, eficácia, integridade e cortesia;
O acesso à Ouvidoria da Copel pode ser feito por telefone (0800-647-0606), e-mail (ouvidoria@copel.com)
ou pessoalmente, na Rua Prof. Brasílio Ovídio da Costa, nº 1703, em Curitiba - PR.
Comissão de Análise de Denúncias de Assédio Moral - Cadam
Essa Comissão ter por objetivo prestar atendimento e apoio a todo empregado que tenha sido vítima de
assédio moral em seu ambiente de trabalho. As informações são confidenciais e tanto o denunciante como o
denunciado têm garantia de preservação de identidade. Os contatos com a Comissão devem ser feitos por
meio do e-mail cadam@copel.com.
Conselho de Orientação Ética - COE
O Conselho de Orientação Ética - COE tem por atribuição apreciar e emitir orientação, no prazo máximo de
90 dias, em processos relacionados à conduta ética dos empregados, administradores e contratados na
Companhia. Os contato com o COE devem ser feitos por meio do e-mail: conselho.etica@copel.com.
Além destes canais a Copel está aberta para receber 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.

3.3. Auditorias
3.3.1. Auditoria Interna
A Auditoria Interna da Copel, desde 2005, está subordinada funcionalmente ao Comitê de Auditoria. Suas
atividades são orientadas pelas normas estabelecidas pelo The Institute of Internal Auditors - IIA,
representado nacionalmente pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil - Audibra. Conforme definição
do IIA, a Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva prestar serviços de avaliação (assurance)
e consultoria e tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. A Auditoria
auxilia a empresa a alcançar seus objetivos através da aplicação de uma abordagem sistemática e
disciplinada para avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controle e
de governança corporativa.
Assim, a Auditoria Interna deve avaliar e propor recomendações apropriadas para a melhoria do processo de
governança contribuindo para: (i) promover a ética e valores apropriados na organização; (ii) assegurar o
gerenciamento eficaz do desempenho organizacional e a prestação de contas; (iii) comunicar as informações
relacionadas aos riscos e aos controles às áreas apropriadas da organização; (iv) e coordenar as atividades e
a comunicação das informações entre o conselho, os auditores externos, internos e Administração.
Para otimizar sua forma de atuação, em 2009, a Auditoria Interna da Copel foi reestruturada, tendo
centralizado suas atividades. No que tange ao corpo técnico a Auditoria busca constantemente desenvolver
sua equipe, no sentido de que os trabalhos sejam executados em linha com as melhores práticas de
auditoria interna.
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3.3.2. Auditoria Externa
Nos termos estabelecidos pela Instrução CVM nº 381, de 14.01.2003, a Companhia, bem como suas
subsidiárias integrais, contratam Auditores Independentes para prestação de serviços de auditoria e emissão
de parecer sobre as demonstrações contábeis.
No que se refere ao atendimento aos requisitos da Lei Sarbanes-Oxley, desde 2005 os principais controles
sobre os processos que podem ocasionar falhas ou erros nas demonstrações contábeis, acima do nível de
materialidade, são avaliados pela Administração e pela auditoria independente contratada, garantindo
razoável certeza de que as demonstrações contábeis publicadas refletem efetivamente a posição financeira
da Companhia.

3.4. Gestão de Riscos
G4-2

A Política de Gestão Integrada de Riscos Corporativos da Copel abrange as áreas corporativas, suas
subsidiárias integrais e controladas e estabelece a composição de um Comitê de Gestão de Riscos
Corporativos, hierarquicamente subordinado ao Comitê de Auditoria. As diretrizes adotadas para a Gestão
Integrada de Riscos Corporativos da Copel são baseadas em estruturas e padrões reconhecidos — como
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO e ISO 31000 — de forma a
maximizar os valores econômico, social e ambiental para as partes interessadas e assegurar a sua
conformidade com as leis e regulamentos vigentes.
Em função da incerteza intrínseca aos riscos e à natureza do setor em que opera, o modelo de gestão de
riscos adota parâmetros de apetite ao risco considerando sua possibilidade de ocorrência e seus impactos
financeiros, operacionais e de imagem, e prevê ferramentas para seu tratamento e mitigação. A gestão de
riscos adotada pela Companhia considera aspectos legais, regulatórios, socioambientais e reputacionais,
entre outros, servindo de base para processos decisórios e atividades operacionais, tomando por base os
seguintes perfis de riscos: Estratégico, Operacional, Divulgação e Compliance. G4-14
Comitê de Gestão de Riscos

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

A Companhia mantém um Comitê de Gestão de Riscos Corporativos, o qual é responsável pelo
desenvolvimento e acompanhamento das políticas de gerenciamento de riscos e o assessoramento do
Comitê de Auditoria, de forma a assegurar a boa gestão dos recursos e a proteção e valorização do seu
patrimônio. Este Comitê reúne-se ordinariamente, no mínimo, seis vezes ao ano, conforme calendário
previamente definido, podendo haver reuniões extraordinárias. Se necessário, poderá reunir-se com
qualquer membro das Diretorias, da Auditoria Independente, da Auditoria Interna ou do Conselho Fiscal.
O Comitê de Auditoria — órgão independente de assessoramento do Conselho de Administração em
caráter consultivo e permanente — é responsável pela revisão e supervisão dos processos de apresentação
de relatórios contábeis e financeiros, dos processos de controles internos e administração de riscos e das
atividades dos auditores internos e auditores externos independentes.
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4. DIMENSÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
4.1. Receita Operacional Líquida
VARIAÇÃO DA RECEITA (R$ MIL)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Fornecimento de Energia Elétrica
Residencial
Industrial
Comercial, Serviços e Outras Atividades
Rural
Poder Público
Iluminação Pública
Serviço Público
Suprimento de Energia Elétrica
Câmara Comercialização Energia Elétrica-CCEE
Contratos Bilaterais
Disponibilidade da Rede Elétrica
Receita de Construção
Ativos e Passivos Financeiros Setoriais
Outras Receitas Operacionais

2015
9.580.830
5.185.981
1.804.689
1.486.078
1.158.407
339.338
149.663
122.904
124.902
321.346
144.098
177.248
2.220.448
896.924
858.170
97.961

2014
8.347.036
3.860.461
1.429.594
1.051.069
839.671
260.801
108.348
78.626
92.352
297.652
176.967
120.685
2.113.863
991.356
1.033.866
49.838

VARIAÇÃO %
14,8%
34,3%
26,2%
41,4%
38,0%
30,1%
38,1%
56,3%
35,2%
8,0%
-18,6%
46,9%
5,0%
-9,5%
-17,0%
96,6%

% ROL 2015
100,0%
48,4%
18,0%
13,5%
10,5%
2,8%
1,4%
1,0%
1,2%
1,7%
0,2%
1,5%
32,7%
15,1%
0,0%
2,2%

Em 2015, a Copel Distribuição apurou uma Receita Operacional Líquida - ROL com acréscimo de 14,8%, ou
seja, R$ 1.233,8 milhões em relação a 2014, em decorrência dos seguintes fatores:
•

Acréscimo de R$ 1.325,5 milhões — correspondente à variação de 34,3% em relação a 2014 — em
receita de fornecimento decorrente ao aumento tarifário pela Revisão Tarifária Extraordinária - RTE,
aplicado em março de 2015, e pelo reajuste da tarifa, aplicado em junho de 2015, compensados pela
retração do consumo de energia verificado no mercado cativo;

•

Suprimento de energia elétrica — que apresentou variação de R$ 23,7 milhões — cujo aumento em
relação aos Contratos Bilaterais foi compensado pela redução da venda de energia no mercado de
curto prazo em relação a 2014, em função, principalmente, da redução do PLD e das quantidades de
energia vendida;

•

Variação positiva da Receita de Disponibilidade da Rede Elétrica, cujo acréscimo de R$ 106,6 milhões
foi devido, sobretudo, ao reajuste tarifário ocorrido em junho de 2015;

•

Receita de Construção, que representa o investimento realizado no período, que alcançou R$ 896,9
milhões em 2015 e R$ 991,4 milhões em 2014, com decréscimo de R$ 94,5 milhões. A Companhia
contabiliza receitas relativas a serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utilizada na
prestação de serviços de distribuição de energia elétrica e os respectivos gastos, quando incorridos,
são reconhecidos como Custos de Construção;

•

Ativos Financeiros Setoriais que tiveram retração de R$ 175,7 milhões, 17% menor que em 2014, em
função tanto da amortização iniciada em julho de 2015, quando da aplicação do reajuste tarifário,
como pela redução dos custos de aquisição de energia que resultaram em menor nível de
constituição de direito a receber no próximo reajuste.
22

Embora tenha ocorrido significativo aumento tarifário em 2015, mediante os reajustes extraordinários ao
anual aplicado pela Copel Distribuição, observamos que parte relevante desse aumento foi destinada à
cobertura do aumento do encargo da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, gerando uma variação na
Receita Operacional Bruta superior em relação à Receita Operacional Líquida (NE 23). O mesmo efeito se
verifica pelas Bandeiras Tarifárias.
Os gráficos a seguir apresentam a participação dos componentes na Receita Operacional Líquida,
desconsiderando a Receita de Construção.
2014

2015
Ativos
Financeiros
Setoriais
9,9%

Outras Receitas
1,1%

Ativos
Financeiros
Setoriais
14,1%

Outras Receitas
0,7%

Fornecimento
59,7%

Disponibilidade
da Rede
25,6%

Fornecimento
52,4%

Disponibilidade
da Rede
28,8%

Suprimento
3,7%

Suprimento
4,0%

4.2. Custos e Despesas Operacionais
VARIAÇÃO DOS CUSTOS E DESPESAS (R$ MIL)
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
a. Custos Não Gerenciáveis (Parcela A)
Energia Elétrica Comprada para Revenda
Encargos de Uso da Rede Elétrica
b. Custos Gerenciáveis (Parcela B)
Pessoal e Administradores
Planos Previdenciário e Assistencial
Material
Serviços de Terceiros
Provisões e Reversões
Outros Custos e Despesas Operacionais
c. Custo de Construção
d. Amortização

2015
9.516.397
6.713.902
6.007.222
706.680
1.661.926
699.891
165.635
55.531
353.773
268.736
118.360
896.924
243.645

2014
7.740.651
5.095.975
4.886.909
209.066
1.431.919
633.236
126.961
53.918
289.717
185.207
142.880
991.356
221.401

VARIAÇÃO %
22,9%
31,7%
22,9%
238,0%
16,1%
10,5%
30,5%
3,0%
22,1%
45,1%
-17,2%
-9,5%
10,0%

*Desconsiderado a Taxa de Fiscalização em 2014 e 2013, alocadas na ROL.

Participação dos itens no custo total, excetuando o custo de construção:
Custos e Despesas Operacionais 2015

Parcela A
77,9%

Parcela B

Amortização
2,8%

Uso
8,2%

Pes s oal 10,0%

Energia
69,7%

PMSO
19,3%

Ma teri al 0,6%
Servi ços 4,1%
Provi s ões 3,1%
Outros 1,5%
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% ROL 2015
99,3%
70,1%
62,7%
7,4%
17,3%
7,3%
1,7%
0,6%
3,7%
2,8%
1,2%
9,4%
2,5%

Os Custos e Despesas Operacionais tiveram acréscimo de R$ 1.775,7 milhões em 2015 — com aumento de
22,9% em relação a 2014 — e são segregados em custos gerenciáveis - Parcela A e custos não gerenciáveis Parcela B, Custos de Construção e Amortização, como se segue.
(a) A Parcela A, que representa 70,6% dos custos totais, teve aumento de R$ 1.617,9 milhões,
correspondente a 31,7% em relação a 2014, principalmente pelos seguintes motivos:

•

acréscimo de R$ 1.120,3 milhões em Energia Elétrica Comprada para Revenda, correspondendo a
22,9% em relação a 2014, em função (a) da energia adquirida de Itaipu que, devido ao aumento da
tarifa às distribuidoras decorrentes do risco hidrológico, resultaram em aumento de R$ 828,8,
112,2% em relação ao ano anterior; e (b) do fim dos repasses dos recursos da CDE e da Conta-ACR,
que em 2014 foi de R$ 1.253,4 milhões.

•

acréscimo de R$ 497,6 milhões em Encargos do Uso da Rede, decorrente, principalmente, do maior
custo com Encargos dos Serviços do
Sistema – ESS, que absorveu o custo
adicional do acionamento das térmicas
despachadas fora da ordem de mérito,
que anteriormente era coberto pelo PLD.
O gráfico ao lado apresenta a variação
dos itens da Energia Elétrica Comprada
para Revenda, expresso em R$ milhões:

(b) A Parcela B representa 17,5% dos custos totais e teve aumento de R$ 230 milhões, 16,1% em relação a
2014, sendo:

•

Acréscimo de R$ 66,7 milhões, 10,5% em relação a 2014, em Pessoal e Administradores, decorrente,
principalmente, do reajuste salarial ocorrido em outubro de 2015; e

•

Aumento de R$ 83,5 milhões em Provisões e Reversões, 45,1% em relação a 2014, devido ao
aumento nas provisões de litígios, no total de R$ 29,4 milhões, e na provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa, no montante de R$ 54,1 milhões (NE 24.4).
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O gráfico ao lado apresenta a
participação dos custos da Parcela
B,

incluindo

o

Custo

de

897

700
633

Construção e a Amortização de
354

2015 em comparação a 2014, em

290

R$ milhões.

166

Plano Assist.

118

221

143

54

Material

Serviços

2015

24

244

185

127
56

Pessoal e Adm.

269

Provisões

2014

Outros

Custos Constr.

Amortização

4.3. Resultado Financeiro
O resultado financeiro apresentou acréscimo de R$ 166,6 milhões, em decorrência tanto da variação
(+) Var. monetária
(+) Acréscimos
contas a receber (+) Remuneração
vinculadas à
de ativos e passivos moratórios sobre
setoriais
faturas de energia
concessão
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(-) Encargos de
dívidas

(-) Var. cambial
(+) Outras receitas
líquida sobre
energia elétrica de (-) Juros sobre P&D
e despesas
financeiras
Itaipu
e PEE

à concessão, como da atualização da
remuneração de ativos e passivos setoriais,

211

compensados pela variação dos encargos de

163
140

134

121

monetária sobre contas a receber vinculadas

dívidas, e pela variação cambial da aquisição

77

de energia elétrica de Itaipu.

71
23

17

7
2015

35
16
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O gráfico ao lado demonstra os principais
itens

2014

que

impactaram

no

Resultado

Financeiro em 2015 em comparação a 2014:

4.4. EBITDA ou LAJIDA
O Ebitda de 2015 alcançou R$ 308 milhões, apresentando decréscimo de R$ 519,7 em relação a 2014. A
redução se deve, principalmente, pelo fato de que em 2014 foram reconhecidos integralmente na
Contabilidade Societária os Ativos e Passivos Financeiros Setoriais (OCPC 08), os quais abrangiam em sua
composição valores relativos ao período anterior.
2015
206.054
(42.028)
131.619
(231.212)
64.433
243.645
308.078
9.580.830
3,2%

Lucro líquido do período
IRPJ e CSLL diferidos
Provisão para IRPJ e CSLL
Despesas (receitas) financeiras, líquidas
Lajir/Ebit
Depreciação e Amortização
Lajida/Ebitda
Receita Operacional Líquida - ROL
Margem do Ebitda% (Ebidga : ROL)

2014
437.864
233.089
(64.568)
606.385
221.401
827.786
8.347.036
9,9%

4.5. Lucro Líquido
O Lucro Líquido alcançado em 2015 foi de R$ 206,1 milhões, com decréscimo de R$ 231,8 milhões em
relação a 2014.
No gráfico está demonstrada a composição do resultado em relação ao período anterior, sem considerar os
valores de Receita de Construção na Receita Operacional Bruta e Custo de Construção na composição dos
Custos.
Lucro 2015 x 2014
(=) REC. OPERAC. BRUTA

10.881

(-) TRIBUTOS
(-) ENCARGOS

3.332

5.648

3.188

193

(=) ROL

7.356

(-) PARCELA A

5.096
1.970
2.260

(=) ROL após Parcela A

1.662
1.432

(-) PARCELA B
(-) Amortização

244
221

(+) Resultado Financeiro

231
65

(-) Tributação

90
233

Lucro Líquido

206
438

Ebit
Ebitda

8.684

6.714

64

606

308
828

2015

25

2014

17.520

4.6. Estrutura de Capital
As variações da dívida de curto e longo prazo referentes a empréstimos, financiamentos e debêntures
decorreram principalmente dos seguintes ingressos de recursos:
INGRESSOS – 2015 (em R$ milhões)
Obres da Copel 2014
Luz Para Todos CEF 415,855-22/14

FINANCIADOR
BNDES
Caixa Economica Federal

VALOR
10,0
5,1
15,1

Os pagamentos ocorridos no ano totalizaram R$ 340,2 milhões, sendo R$ 26,7 milhões de principal e R$
313,5 milhões de encargos.
O cronograma de vencimento da dívida de longo prazo, contemplando empréstimos, financiamentos e
debêntures é a seguinte:
Moeda estrangeira
Moeda nacional
Total

2017
774.137
774.137

2018
273.816
273.816

2019
65.145
65.145

2020
23.750
23.750

2021
11.588
11.588

Após 2021
Total
103.547
10.547
18.150 1.166.586
121.697 1.270.133

4.7. Valor Adicionado
No exercício de 2015, a Copel Distribuição apurou R$ 10.181,7 milhões de Valor Adicionado Total, 112,1%
superior ao ano anterior, devido, sobretudo, ao aumento acumulado das tarifas de fornecimento da Copel
em 2015. A demonstração, na íntegra, encontra-se nas Demonstrações Financeiras. G4-EC1
Os gráficos a seguir demonstram a participação dos valores da DVA em 2015 e 2014:
DVA 2015

DVA 2014

Acionistas Retido
1,9%
0,1%
Terceiros
3,8%

Acionistas
2,6%

Pessoal
8,0%

Retido
6,5%

Pessoal
15,7%

Terceiros
5,6%

Governo
86,3%
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Governo
69,6%

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
(Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR

Reapresentado
31.12.2014

31.12.2015

Receitas
Venda de energia e outros serviços
Receita de construção
Resultado de ativos e passivos financeiros setoriais
Outras receitas
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa
( - ) Insumos adquiridos de terceiros
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso da rede elétrica ( - ) ESS e EER
Material, insumos e serviços de terceiros
Custo de construção
Perda / Recuperação de valores ativos
Outros insumos
( = ) VALOR ADICIONADO BRUTO
( - ) Amortização
( = ) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
( + ) Valor adicionado transferido
Receitas financeiras
Outras receitas

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

16.569.680
896.924
858.170
25.307
(104.122)
18.245.959

9.758.668
991.356
1.033.866
11.178
(49.988)
11.745.080

6.542.889
452.104
414.355
783.486
82.139
209.951
8.484.924
9.761.035
243.645
9.517.390

5.321.605
385.909
347.215
825.176
41.894
159.412
7.081.211
4.663.869
221.401
4.442.468

571.651
92.631
664.282
10.181.672

268.605
88.484
357.089
4.799.557

31.12.2015

Pessoal
Remunerações e honorários
Planos previdenciário e assistencial
Auxílio alimentação e educação
Encargos sociais - FGTS
Indenizações trabalhistas
Participação nos lucros e/ou resultados
Apropriação no imobilizado e no intangível em curso

516.493
179.658
76.851
36.193
5.561
53.749
(48.808)
819.697

Governo
Federal
Tributos
Encargos setoriais
Estadual
Municipal

1.172.332
3.488.496
4.112.527
351
8.773.706

Terceiros
Juros
Arrendamentos e aluguéis

372.362
9.853
382.215

Acionistas
Remuneração do capital próprio
Dividendos
Lucros retidos na empresa

43.333
152.418
10.303
206.054
10.181.672

As notas explicativas - NE são parte integrante das demonstrações financeiras.
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%

Reapresentado
31.12.2014

%

8,0

464.106
140.799
69.062
32.798
4.253
63.629
(23.040)
751.607

15,7

86,2

651.619
200.345
2.486.081
1.030
3.339.075

69,6

3,8

258.851
12.160
271.011

5,6

2,0
99,9

124.791
313.073
437.864
4.799.557

9,1
100,0

4.8. Inadimplência de Consumidores
A partir do período contábil de 2003, a Copel passou a calcular o índice de inadimplência do produto
“fornecimento de energia elétrica”, utilizando a seguinte metodologia de cálculo:
Inadimplência (%) =

∑ Débitos vencidos > 15 dias ≤ 360 dias
∑ Faturamento no período de 12 meses

Para o cálculo, considera-se inadimplente o consumidor com débito vencido há mais de 15 dias até 360 dias,
em conformidade com o prazo de aviso de vencimento (Resolução Aneel nº 414/2010), e é excluído o
reconhecimento de perdas dos débitos vencidos.
Em dezembro de 2015, a inadimplência de consumidores da Copel Distribuição foi de R$ 272,8 milhões, o
que equivale a 1,81% do seu faturamento.

4.9. Investimentos na Concessão
O programa de investimentos da Copel Distribuição em 2015 foi de R$ 656,4 milhões. O investimento
previsto para 2016 é da ordem de R$ 570 milhões.
2015
R$ mil
420.452,47
42.319,51
193.665,24
656.437,22

INVESTIMENTOS
Expansão da distribuição/transmissão (expansão reforço)
Renovação da distribuição/transmissão
Subtransmissão
TOTAL

2014
R$ mil
507.603.20
57.983.65
258.656.91
857.699.47

2013
R$ mil
461.709,10
63.510,25
238.287,57
816.500,00

O gráfico a seguir demonstra os investimentos previstos e realizados em 2015 comparativamente a 2014.
895,9

857,7

784,7
656,4

Previsto

Realizado
2015
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2014

4.10. Copel Distribuição em Números
COPEL DISTRIBUIÇÃO EM NÚMEROS
CAPITAL
Capital Próprio (%)
Capital de Terceiros Oneroso (%) - Emprestimos e Financiamentos
Custos e Despesas Operacionais
Dívida sobre Patrimonio Liquido (%)
Riqueza ( valor adicionado líquido) por empregado - R$ mil
Riqueza ( valor a distribuir) por Receita Operacional (%)
Margem bruta ( lucro líquido/receita operacional bruta) (%)
Inadimplencia de clientes (contas a vencidas até 90 dias/receita
operacional bruta dos últimos 12 meses)

2015

2014

52,30%
17,69%
9.516.397
33,80%
1578
106,27%
1,12%

47,98%
21,52%
7.740.651
44,86%
732
57,50%
3,69%

Variação
2015 - 2014
9,00%
-17,80%
22,94%
-24,65%
115,57%
84,82%
-69,63%

1,81%

2,39%

-24,27%

ATENDIMENTO

2015

2014

Fornecimento de energia - participação mercado Nacional (%)
Fornecimento de energia - participação mercado da Região Sul (%)
Unidades Consumidoras - Mercado cativo
Empregados
Consumidores por empregados
Municipios atendidos
Localidades atendidas
População total atendida ( em milhares de habitantes)
- Urbana
- Rural

6,00%
34,30%
4.418.062
6.032
732
395
1113
10.543
9.259
1.284

6,10%
33,80%
4.326.970
6071
713
395
1113
10.477
9.149
1.328

MERCADO

2015

2014

194.854
24.043

194854
24208

2015

2014

0
389
37
1.517,00
409.926
12.051
6.562,00
186.836
2.869.337

0
365
34
1.545,0
395.921
11.278
6.407,49
189.925,4
2.790.792

2015
101.141
523.967
770.722
499.411
1.895.241
5.603.673
10.715.266
52,30%
17,69%
9.517.390
1578
10.181.672
9.580.830
206.054
18.417.404

2014
405.235
20.088
517.804
998.949
1.942.076
4.329.575
9.023.699
47,98%
21,52%
4.442.468
732
4.799.557
8.347.036
437.864
11.872.374

Área de Concessão (Km2)
Mercado Faturado de Energia (GWh) - cativo
OPERACIONAIS
Subestação não-automatizadas
Subestação automatizadas
Subestação transmissoras *
Potência Instalada em subestações de 34,5kv (MVA)
Transformadores
Potência instalada em transformadores (MVA)
Linhas de distribuição AT (km) Redes de distribuição (km)
Nº de postes
INFORMAÇÕES GERAIS
Emprestimo e Financiamento - CP
Debentures - CP
Emprestimo e Financiamento - LP
Debentures - LP
Total Passivo Oneroso
Patrimonio Líquido
Total Ativo
Capital Próprio (%)
Capital de Terceiros Oneroso (%) - Emprestimos e Financeiamentos
Riqueza Gerada - DVA
Riqueza ( valor adicionado líquido) por empregado - R$ mil
Valor Adicionado a Distribuir
ROL
Lucro Líquido
ROB

Obs.: Valores destacados em vermelho no ano de 2014 referem-se a alterações decorrentes de
reapresentações de números de 2014 nas Demonstrações Financeiras da DIS.
Referente aos dados de 2015 informados: 33 Subestações próprias e 04 Subestações em consórcio
majoritário (SPE).
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Variação
2015 - 2014
-1,64%
1,48%
2,11%
-0,64%
2,77%
0,00%
0,00%
0,63%
1,20%
-3,31%
Variação
2015 - 2014
0,00%
-0,68%
Variação
2015 - 2014
0,00%
6,58%
8,82%
-1,81%
3,54%
6,85%
2,41%
-1,63%
2,81%

5. DIMENSÃO SOCIAL E SETORIAL
5.1. Colaboradores
G4-9, G4-10

Os 6.032 empregados do quadro próprio da Copel Distribuição estão distribuídos em quatro carreiras:
profissional de nível médio (4.189 empregados) profissional técnico de nível médio (1.234 empregados),
profissional de nível superior (572 empregados) e operacional (37 empregados). A Companhia vem
redimensionando seu quadro funcional, tendo admitido 166 novos empregados em 2015, mediante
concurso público. Durante o mesmo período, 158 empregados desligaram-se da Companhia. A taxa de
rotatividade foi de 2,68% em 2015, 2,45% em 2014 e 8,9% em 2013.
A Copel DIS orienta seu relacionamento com esses profissionais baseada no respeito à Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), nas convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e na
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já a conduta esperada desse público por parte da empresa é
definida por meio do Código de Conduta e do Manual do Copeliano.

5.1.1. Benefícios
G4-LA2

A Copel DIS oferece a todos os seus empregados, independentemente da carga horária de trabalho, pacote
de benefícios corporativos compatível com os das melhores empresas do país, muito além do que exige a
legislação trabalhista, além de programas de qualidade de vida e de benefícios complementares, como se
segue:
•

Pacote de Benefícios Corporativos: Auxílio Alimentação, Vale Lanche, Auxílio Creche, Licença
Maternidade Estendida, Licença Paternidade Estendida, Participação nos Lucros e Resultados – PLR,
Antecipação do 13º Salário, Auxílio Educação, Capacitação em Língua Estrangeira, Adiantamento de
Férias, Abono de Férias, Flexibilidade, Auxílio Pessoa Com Deficiência, Programa de Reabilitação e
Readequação Profissional, Premiação por Segurança no Trânsito, Complementação Auxílio Doença,
Programa de Dependência Química, Vacinação.

•

Pacote de Benefícios de Qualidade de Vida - Jogos Internos, Jogos do Sesi, Programa PréAposentadoria, Espaço Energia e Saúde, Coral da Copel;

•

Pacote de Benefícios Complementares ofertados por meio da Fundação Copel - Previdência
Privada, Plano Pecúlio, Pró-Saúde III, Empréstimos.

5.1.2. Desenvolvimento profissional
Tanto a qualificação como a retenção dos empregados que desenvolvem atividades críticas podem se tornar,
em médio prazo, fatores de risco para a sustentabilidade da organização, caso esses aspectos não sejam
priorizados na gestão de recursos humanos. Para evitar tal situação, a Copel investe continuamente na
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capacitação e no desenvolvimento dos seus empregados, de modo a contar sempre com os profissionais
qualificados e experientes, permitindo que todos exerçam seu potencial num ambiente propício à evolução
de sua carreira e a suas habilidades.
A Copel possui um Programa de Gestão de Desempenho denominado Nossa Energia, o qual é composto por
dois eixos: Competências Organizacionais e Resultados. Esse programa subsidia promoções funcionais,
meritocracia, adequação funcional, conferências, treinamentos, bolsas para pós-graduação e línguas
estrangeiras, entre outros.
Iniciado em 2013, o programa evoluiu de acordo com a Gestão de Desempenho na Copel. A intenção é que,
a cada ciclo, ele seja aprimorado de forma para proporcionar maior aderência à cultura e à realidade da
Companhia. Em 2015, cerca de 99% dos empregados receberam suas análises de desempenho. G4-LA11

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

O Desenvolvimento de Pessoal se desdobra em programas corporativos, em cursos de formação e em cursos
obrigatórios. Em 2015, a Copel Distribuição investiu R$ 2,8 milhões em Treinamento e Desenvolvimento T&D, em ações voltadas a seus empregados e a seu público estratégico, cujas ações resultaram em 14.455
participações em eventos internos e externos. G4-LA9
No que se refere à liderança, a Copel Distribuição possui o Programa de Capacitação Gerencial em que os
cursos realizados pelo corpo gerencial são indicados conforme o gap individual apontado pelo Mapeamento
de Competências Gerenciais. Em 2015, esse Programa contou com 502 participações em oito diferentes
cursos para desenvolvimento de 14 tópicos gerenciais distintos.
A Copel DIS capacita constantemente seu quadro de empregados, dando prioridade àqueles cuja atividade
requer habilidade específica e especializada. As ações variam desde treinamentos para formação básica a
funções específicas até cursos de pós-graduação em níveis de especialização, mestrado e doutorado.
Tais ações são organizadas em programas corporativos, em treinamentos para formação destinados à
capacitação básica para o exercício da função, em treinamentos obrigatórios destinados a algumas
atividades, em treinamentos para aperfeiçoamento profissional de curta duração, além de propiciar
oportunidades de participação em seminários, palestras, workshops e congressos nacionais e internacionais
sobre os temas relativos aos seus negócios, possibilitando troca de experiências e a divulgação de trabalhos
e pesquisas.
Os cursos de formação básica visam capacitar o empregado numa nova atividade, podendo abranger tanto
os novos quanto empregados veteranos, diferenciando-se conforme a carreira dos empregados. Dentre as
formações, merece destaque o Programa de Formação de Eletricistas da Distribuição - FBED, no qual o
empregado recém-admitido como eletricista recebe capacitação inicial necessária para desempenhar
adequadamente sua função nas redes de distribuição da
Copel. Este curso possui carga horária total de 200 horas de
duração e aborda, entre outros temas, assuntos referentes a
conceitos fundamentais de eletricidade, atividades teóricas e
práticas de construção, manutenção e operação de redes de
distribuição, além dos cursos normativos de NR 10 –
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade e NR 35 –
Trabalho em Altura e segurança e saúde no trabalho.
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A Copel possui o Programa "Auxílio-Educação"

__

que reembolsa ao empregado 70% das mensalidades de

cursos de graduação e pós-graduação, até o valor limite de R$ 770,00

__

com vistas a contribuir para o

crescimento e desenvolvimento dos empregados, estimulando o autodesenvolvimento como forma de
melhorar a performance da Copel.
A Copel DIS também custeia integralmente cursos de pós-graduação, tanto em nível lato sensu quanto
stricto sensu, cuja concessão desse benefício é avaliada por meio de processo interno. Esse crédito poderá
ser renovado após período de carência, desde que a segunda pós-graduação seja de interesse da
Companhia.
Relativamente ao desenvolvimento de seus empregados, a a Copel Distribuição também mantém os
seguintes programas:
•

Banco de Talentos: Tem como proposta contribuir para assegurar a disponibilidade de mão de obra
especializada, identificando e desenvolvendo empregados com potencial para ocupação de
eventuais vagas em cargos de liderança. Em 2015, por meio deste programa foram identificados 336
potenciais líderes que poderão assumir tal função nos diferentes níveis na empresa.

•

Dis_Aí: Constitui-se em ferramenta para fomentar e prospectar projetos de pesquisa e
desenvolvimento alinhados aos critérios da Agência Nacional de Nacional de Energia Elétrica - Aneel.
Os empregados que têm seus trabalhos classificados são premiados com determinado valor em
moeda nacional a ser aplicado em desenvolvimento profissional.

•

Grupos de trabalhos: a Copel DIS incentiva os empregados a participarem dos Grupos de Trabalhos,
Comissões e Comitês estruturados formalmente para análise e discussão de temas específicos,
formados por empregados com habilidades e experiências específicas de diferentes áreas da
empresa de diversas localidades. Nesse sentido, empresa ganha com respostas rápidas, integração,
cooperação e aprendizado organizacional. Um exemplo de Grupo de Trabalho permanente é o GT
POE, que tem como objetivo analisar o resultado da Pesquisa de Opinião do Empregado, propor
alterações de melhoria e acompanhar suas implementações.

•

Gerente em Ação: Programa que estabelece as diretrizes relativas à liderança da Companhia quanto
a realização de reuniões de análise crítica, feedbacks com empregados e disseminação de
conhecimento entre gestores. O Gerente em Ação é composto dos módulos Exercendo a Liderança,
Copel sem Distâncias e Desenvolvendo Líderes cujas ações especificas estão detalhadas no quadro a
seguir:

MÓDULO

AÇÕES ESPECÍFICAS

EXERCENDO A LIDERANÇA

Diálogos de Gestão

Reuniões de Análise
Crítica – RAC

Conversa Olho no
Olho com o Gerente

Feedback de
Desempenho

Encontro Anual de
Gerentes

DESCRIÇÃO
Realizado mensalmente com o objetivo de disseminar conhecimento, difundir conceitos e
diretrizes, facilitar o aprendizado coletivo, discutir práticas de gestão, compartilhar experiências e
manter informado e alinhado todo o corpo gerencial, esta ação conta com a participação do
Diretor-Presidente, Superintendentes, Gerentes de Departamento, Gerentes de Divisão e
Supervisores.
As reuniões acontecem periodicamente, podendo ser mensal, bimestral ou semestral, de acordo
com o nível hierárquico dos envolvidos. Visa promover o estreitamento da relação entre
presidente, superintendente, gerentes e empregados, promovendo de maneira transparente e
clara a comunicação entre todos os níveis. Nas reuniões são apresentadas inovações nos
processos, projetos em andamento, pendências de reuniões anteriores, avaliação dos
compromissos de gestão (indicadores e projetos) e incentivos às ações corretivas e de melhorias.
É uma prática em que os gerentes se reúnem individualmente com o empregado com o objetivo
de estimular a comunicação, criar e facilitar o vínculo de confiança e explicitar as expectativas de
ambos.
Esta ação se divide em:
(i) “Feedback Nossa Energia”, momento este reservado para que o gerente tenha um diálogo
focado no desempenho do empregado, apresentando os comportamentos de destaque positivo e
as oportunidades de melhoria e desenvolvimento para o empregado; e
(ii) “Feedback de Promoção Salarial e Funcional” que se caracteriza pelo retorno gerencial a todos
os empregados quanto às promoções, buscando priorizar o diálogo e a transparência nos
processos de promoção da Copel DIS.
Momento para apresentar as realizações e avaliar os resultados do ano que passou, refletir sobre
as perspectivas do ano seguinte e promover a integração entre as lideranças.
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COPEL SEM DISTÂNCIA
DESENVOLVENDO LIDERES

Road Show com o
Diretor Presidente

Avaliação da
integração dos
processos:

Formação Básica
Gerencial

Mapeamento das
competências

Visando o estreitamento das relações entre empregados e a diretoria, o Diretor Presidente da
Copel DIS faz uma apresentação a todos os empregados acerca dos resultados obtidos, desafios
do setor, planejamento estratégico e do que é esperado dos empregados para o alcance das
metas. São visitadas mais de 20 sedes nas principais regiões do todo estado do Paraná para
realizar o encontro com todos os empregados. Após a apresentação, oportuniza-se espaço para
diálogo entre alta direção e empregados.
Conhecidas como RACs de estrutura, são reuniões semestrais e presenciais, coordenadas pelos
superintendentes com a participação de Gerentes de Departamento, Gerentes de Divisão e
Supervisores, que promovem a reflexão sobre a integração dos processos e identifica
oportunidades de melhoria.
São realizados treinamentos visando à formação para Gerentes de Divisão e Gerentes de
Departamento. Nestes treinamentos são abordados temas como Líder Coach, Tomada de
Decisão, Negociação e Gestão de Conflitos, Comunicação e Feedback, Liderança e
Desenvolvimento de Equipes. Sempre visando o desenvolvimento do gerente em diversas
competências, para que este consiga estabelecer comunicação eficaz e vínculo fortalecido com
sua equipe, criando um ambiente para promoção do crescimento individual e coletivo.
Ação de identificação e manutenção das competências necessárias para atuação do gerente,
identificando as lacunas existentes e elaborando plano de capacitação. O mapeamento foi
realizado com participação dos superintendentes e amostra dos gerentes de departamento e
divisão da DIS através do inventário comportamental. Assim, após definição de perfil gerencial
para os líderes, é realizada a identificação de gaps dos gerentes pelos superiores imediatos e, na
sequência, a definição de capacitação necessária a cada gestor.

5.1.4. Diversidade
A contratação na Copel DIS é realizada por meio de concurso público e a análise do perfil dos novos
empregados ocorre durante o período experimental, mediante a avaliação do nível de conhecimento técnico
e domínio das tarefas, bem como de aspectos correlatos a relacionamento, iniciativa, comunicação e
trabalho em equipe. Desta forma, o desempenho do empregado é analisado de forma alinhada aos valores
da Copel DIS, principalmente no que se refere à dedicação, respeito, responsabilidade e inovação.
Com vistas à inclusão de Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho, além da prática habitual da
contratação de uma Pessoa com Deficiência - PcD para cada 20 outras contratações, a Copel DIS estabeleceu
que, para a função de Teleatendente, a cada
cinco contratações, uma vaga é reservada a PcD,
aumentando em 4 vezes essa proporção. Para
oportunizar a melhor adequação de pessoas
com deficiência, o processo de contratação para
este público inclui a atuação da Comissão
Multidisciplinar de Avaliação de Posto de
Trabalho, a qual conta com a participação de
profissionais

da

área

de

Serviço

Social,

Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional
para verificar a compatibilidade do posto de
trabalho à deficiência do candidato, com foco na
saúde do empregado.
Combate à prática de Discriminação e Valorização da Diversidade
A Companhia instituiu uma Comissão Permanente de Diversidade a fim de sensibilizar e mobilizar o quadro
funcional para a promoção da igualdade de direitos, oportunidades e reconhecimento para todos, com
atenção a grupos vulneráveis e sujeitos à discriminação baseada em gênero, raça, cor, deficiência,
orientação sexual, idade e religião.
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Prevenção do Assédio Moral e do Assédio Sexual
A Copel DIS reconhece a saúde e a segurança no local de trabalho como um direito fundamental do ser
humano, valorizando a vida e respeitando a integridade física e moral das pessoas e buscando criar um
ambiente de trabalho gratificante e propício a gerar produtividade e de forma a prevenir qualquer tipo de
assédio.
Respeito à Livre associação Sindical e Direito à Negociação Coletiva
A Copel DIS garante o princípio da liberdade sindical, consagrando a liberdade sindical individual e coletiva,
conforme o 8º artigo da Constituição de 1988 e a Convenção nº 87 da Organização Internacional do
Trabalho - OIT. G4-11

5.2. Saúde e Segurança do Trabalho
Por desenvolver atividades associadas a fatores de risco, a Copel DIS conta com uma Política de Segurança
do Trabalho. A área de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (GSST) da Companhia é responsável tanto
pela identificação desses riscos, bem como pela definição de ações preventivas, de modo que as tarefas
sejam executadas de maneira segura.
Nesse sentido, a Companhia conta ainda com um Manual de Saúde e Segurança do Trabalho específico para
os profissionais terceirizados, cujo conteúdo está incluído em todos os contratos de prestação de serviços.
Além disso, a cada novo contrato a Copel realiza palestras de integração que complementam esse esforço.
Capacitação e Habilitação: A Companhia oferece aos empregados cursos como Formação de Inspetores de
Campo e Formação para Uso da Análise Preliminar de Risco, por meio dos quais pretende disseminar a
prevenção ativa de forma a possibilitar que sejam identificados e bloqueados os agentes de doenças e de
acidentes de trabalho.
Promoção da Saúde: A Copel DIS dispõe de um serviço de saúde ocupacional e oferece aos seus
empregados, por meio da Fundação Copel, convênio para a realização de exames de diagnóstico de doenças
que possam afetar sua capacidade e produtividade no trabalho.
Treinamentos e integração para Terceirizados: Para os empregados de empreiteiras é desenvolvido um
treinamento mínimo obrigatório para trabalhos em campo com eletricidade denominado Integração em
Saúde e Segurança do Trabalho, além de uma palestra sobre Análise de Riscos para a atividade em questão.
Somente podem executar atividades em campo os empregados terceirizados que tenham participado do
treinamento, cujo controle é realizado com aplicativo próprio, o qual contém informações sobre os
empregados das empreiteiras e dos contratos.
Participação no Rodeio dos Eletricistas: Para a promoção da cultura da segurança do trabalho e
desenvolvimento no desempenho da função de eletricista, a Copel incentiva a participação desses
empregados no Rodeio dos Eletricistas, evento
bienal que reúne, em etapa interna, equipes de
eletricistas e técnicos da Copel de todas as regiões
do Estado e, em etapa externa, em nível nacional,
equipes
de
eletricistas
de
diferentes
concessionárias de energia elétrica do País que
competem entre si quanto à execução de
atividades do rodeio, tendo como premissa básica
seguir normas de segurança, agir com perícia e ter
habilidade diferenciada. É uma forma lúdica de
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valorizar os eletricistas, incentivar a integração, melhorar os cuidados com a segurança do trabalho e
compartilhar experiências e conhecimentos. Nas edições de 2010 e 2014, a Copel DIS consagrou-se campeã
do Rodeio Nacional e, em 2012, foi classificada em segundo lugar no evento.
Programa Preservando a Vida (PPV): Este programa estabelece a fiscalização, em campo, dos
procedimentos técnicos e de segurança durante a execução das atividades, de acordo com os padrões da
área de GSST, onde um técnico de segurança do trabalho ou das áreas realiza o acompanhamento das
equipes e emite relatório com pontuação das falhas encontradas. Na Copel Distribuição, o cumprimento dos
requisitos legais por parte dos prestadores de serviços é acompanhado por meio do PPV. Devido a alta
rotatividade dos empregados contratados e as características dos contratos, não há uma forma específica
para determinar o percentual de contratados treinados; a Companhia, contudo, adota como regra a
realização dos treinamentos de integração de segurança para todos os seus contratados.

5.3. Ações e Programas sociais e de integração
- Bem-vindo à DIS: Este programa consiste em apresentar a Companhia aos empregados recém-admitidos,
por meio de palestras que abordam temas diversos, como referencial estratégico (missão, visão, valores),
diretrizes e principais indicadores empresariais, planejamento financeiro familiar, direitos e deveres, plano
de saúde, de previdência privada, treinamentos, plano de carreiras e remuneração, estrutura organizacional
e outros. As palestras são ministradas pela alta direção da Copel DIS e é uma forma de acolher, integrar,
apresentar e disseminar a cultura DIS aos novos empregados, além de ser uma oportunidade para que eles
possam interagir com colegas, diretores e superintendentes. Esse evento também abrange em sua
programação as visitas guiadas a ambientes essenciais ao negócio da empresa como subestações da
Distribuidora, Call Center e Centro de Operação da Distribuição. Em 2015, participaram do Bem-vindo à DIS
293 empregados.
- Dia da Família: O programa Dia da Família foi instituído com
vistas a estabelecer e/ou resgatar o vínculo entre a família do
empregado e a Copel Distribuição. Além de proporcionar a
aproximação e integração entre os empregado e seus
familiares, essa ação tem como reflexos mais qualidade de vida
para os empregados e a melhoria do Clima Organizacional,
uma vez que a visita reforça o orgulho do empregado ser
copeliano. Em 2015, participaram deste evento 2.677
familiares.
- Voluntariado Corporativo - Programa EletriCidadania:
Instituído em 2004, o EletriCidadania incentiva o voluntariado e o desenvolvimento de atitudes de cidadania
e responsabilidade social entre os empregados. O Programa permite que empregados utilizem até 4 horas
mensais de seu tempo de trabalho para a execução, de forma voluntária e espontânea, de ações
comunitárias que levem ao desenvolvimento sustentável da sociedade em todos os aspectos, sejam eles
culturais, educacionais ou profissionais. Em 2015, a Copel Distribuição contou com a participação de 115
pessoas que realizaram 901 horas de voluntariado.
- Comissões Internas Socioambientais - CISAs: instituídas com o propósito de estimular os empregados a
participarem como multiplicadores de conceitos de sustentabilidade, de atuarem no desenvolvimento de
ações voltadas a questões socioambientais, de sensibilização do público interno e externo para o consumo
consciente dos recursos naturais e como divulgadores das ações socioambientais da empresa.
Cada região de atendimento da Copel Distribuição possui uma CISA constituída : CISA Centro-Sul, CISA Leste,
CISA Noroeste, CISA Norte e CISA Oeste.
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- Coral da Copel: A atividade de Canto Coral, na Copel, destina-se a empregados, aposentados e
dependentes com vistas a promover a integração dos empregados, a qualidade de vida no trabalho, o
desenvolvimento da cultura e da educação musical, bem como a valorização do nome e da marca da Copel
perante a comunidade. O grupo de Coral da Copel está presente nas cinco macrorregiões do Paraná.

5.4. Indicadores Sociais Internos
A tabela a seguir apresenta dados relativos à empregabilidade dos colaboradores e dos administradores da
Copel Distribuição no período de 2013 a 2015. G4-LA1
INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
EMPREGADOS/EMPREGABILIDADE/ADMINISTRADORES
a) Informações gerais

2015

Número total de empregados

2014

6032
Serviços Técnicos/Operacionais

Outros
Total

6071

6375

2167

2.350

-

58

16

-

1866

1.754

-

1940

759

-

234

125

-

40
168

10
11

-

6.473

5.025

-

Serviços Comerciais/Suporte
Obras de Engenharia
Número de terceirizados
Conservação/Segurança das Instalações
(terceirizados, subcontratados,
autônomos) por tipo de emprego, Serviços Administrativos
contrato de trabalho e região)
Serviços Auxiliares

2013

-

EMPREGADOS/EMPREGABILIDADE/ADMINISTRADORES
a) Informações gerais

2015

2014

2013

Empregados até 30 anos de idade (%)

17,04%

20,19%

19,83%

Empregados com idade entre 31 a 40 anos (%)

36,24%

34,44%

-

Empregados com idade entre 41 a 50 anos (%)

28,65%

30,54%

-

Empregados com idade superior a 50 anos (%)

18,07%

14,82%

Número de mulheres em relação ao total de empregados (%)

21,51%

21,17%

21,16%

Mulheres em cargos gerenciais em relação ao total de cargos gerenciais (%)

13,72%

13,77%

13,1%

Empregadas negras (pretas e pardas) em relação ao total de empregados (%)

1,97%

1,94%

Empregados negros (pretos e pardos) em relação ao total de empregados (%)
Empregados negros (pretos e pardos) em cargos gerenciais em relação ao total
de cargos gerenciais (%)
Estagiários em relação ao total de empregados (%)

10,41%

10,41%

12,28%

6,66%

6,48%

8,1%

3,90%

3,95%

3,47%

3,83%

2,92%

3,65%

Empregados do programa de contratação de aprendizes (%)
Empregados portadores de deficiência

176

b) Remuneração, benefícios e carreira, em R$ mil

-

167

153

2015

2014

2013

Folha de pagamento bruta

456.469

459.923

897.879

Encargos sociais compulsórios

163.169

146.743

165.018

Remuneração

Benefícios
Educação
Alimentação
Transporte

3.106

3.123

2.946

75.603

67.593

76.091

263

204

660

Saúde

40.470

33.741

90.517

Fundação

37.975

34.038

40.145

Segurança e medicina do trabalho

n/d

n/d

n/d

Cultura

n/d

n/d

n/d

Capacitação e desenvolvimento profissional

2.834

3.545

Creches ou auxílio-creches
Outros (auxílio doença complementar, seguros, auxílio maternidade
prorrogado, auxílio invalidez e morte acidental)

1.337

1.075

1.129

17.607

12.050

9.527
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-

c) Participação nos resultados
Investimento total em programa de participação nos resultados da empresa
(R$ mil)
Valores distribuídos em relação à folha de pagamento bruta (%)
Divisão da maior remuneração pela menor remuneração em espécie paga pela
empresa (inclui participação nos resultados e bônus)
Divisão da menor remuneração da empresa pelo salário mínimo vigente (inclui
participação nos resultados e bônus)
d) Perfil da remuneração

2015

2014

2013

63.629

54.586

58.134

14%

12%

6,47%

21,88

21

21

2,02
2015

2
2014

1,98
2013

Carreira Operacional

4.086,06

3.587,91

-

Carreira Prof Téc Nv Méd

4.395,23

4.074,39

-

Carreira Prof. Nv Médio

2.740,23

2.539,27

-

Carreira Prof. Nv Super.

9.180,17

8.665,89

-

Salário médio no ano corrente, por categoria (R$)

EMPREGADOS/EMPREGABILIDADE/ADMINISTRADORES
e) Saúde e segurança no trabalho

2015

Média de horas extras por empregado/ano

2014

2013

14,85

14,42

14,4

Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para empregados

5,92

7,35

7,12

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para terceirizados/contratados
Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para
terceirizados/contratados
Índice TF (taxa de frequência) da empresa no período, para a força de trabalho
(próprios + terceiros)
Índice TG (taxa de gravidade) no período, para a força de trabalho (próprios +
terceiros)
Óbitos – próprios

3181

3603

2121

5,59

3,74

2,38

5,76

5,65

4,96

1666

2003

1316

0

0

1

Óbitos - terceirizados
Número total de acidentes de trabalho com empregados

4

5

3

130

134

163

Número total de acidentes de trabalho com terceirizados / contratados
f) Desenvolvimento profissional
Perfil da escolaridade – discriminar, em percentagem, em relação ao total dos
empregados:
- Ensino fundamental

67
2015

40
2014

47
2013

1,04%

1,09%

-

- Ensino médio

30,87%

31,20%

-

- Ensino técnico

35,28%

35,66%

-

- Ensino superior

20,28%

20,72%

-

- Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado)

12,53%

11,33%

-

Valor investido em desenvolvimento profissional e educação (%)
Média de horas de treinamento
por ano, por funcionário,
discriminadas por categoria
funcional

2.834

3.545

-

Carreira Operacional:

26,75

27,90

-

Carreira Técnica:

37,86

55,92

-

Carreira de Nível Médio:

37,94

37,99

-

Carreira de Nível Superior:

34,99

41,06

-

Carreira Gerencial:

48,85

72,26

-

Total DIS:

36,96

43,19

-

g) Comportamento frente a demissões

2015

Taxa de rotatividade

2014

2013

2,68%

2,45%

8,90%

287.165.472

226.535.812

-

Número de processos trabalhistas movidos contra a empresa no período

695

1469

-

Número de processos trabalhistas julgados procedentes no período

446

274

-

157

73

-

n/d

n/d

n/d

Reclamações trabalhistas
Valor provisionado no passivo no período

Número de processos trabalhistas julgados improcedentes no período
Valor total de indenizações e multas pagas por determinação da justiça no
período
h) Preparação para aposentadoria
Investimentos em previdência complementar (R$ mil)
Número de beneficiados pelo programa de previdência complementar
*Informação não disponível.
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2015

2014

38.839

30.038

6.005

6.032

2013
40.145

5.5. Clientes e Consumidores
A Copel Distribuição possui 405 postos de atendimento presencial em todos os municípios de sua área de
concessão. Em 2015, foram implantadas diversas ações para melhoria da qualidade do serviço prestado ao
consumidor, com destaque para o aperfeiçoamento do Sistema de Gerenciamento de Filas, que permite o
acompanhamento online do atendimento e a aplicação de medidas para redução do tempo de espera.
O relacionamento da Copel DIS com seus clientes, em todos os seus segmentos de operação, é pautado pela
busca contínua da excelência nos serviços.
A Companhia acompanha a Pesquisa de Satisfação da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, além de
realizar uma pesquisa própria, contratada por meio da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia
Elétrica - Abradee. Essas pesquisas permitem a análise comparativa com outras distribuidoras relativamente
à qualidade dos serviços na percepção do cliente e são realizadas com o Grupo B de clientes residenciais
urbanos, com o Grupo B de clientes industriais e comerciais (comércio e serviço) e com o Grupo A.
As pesquisas realizadas pela Abradee geram o Índice de Satisfação com a Qualidade Percebida - ISQP, cujos
resultados abrangem os aspectos Fornecimento de Energia, Informação e Comunicação, Conta de Luz,
Atendimento ao Cliente e Imagem da Empresa.
Além da pesquisa conduzida pela Abradee, a Copel também realiza uma pesquisa de satisfação dirigida
exclusivamente a seus clientes da classe rural, haja vista que essa categoria de consumidores não integra
nenhum dos escopos das pesquisas citadas anteriormente. A pesquisa é realizada a cada quatro anos, por
meio da remessa de questionários a todos os 400 mil clientes rurais, junto com o calendário rural de
autoleitura. Na pesquisa de 2015, o índice de satisfação para esse público ficou em 79% de clientes
satisfeitos com a Copel. G4-PR5

5.5.1. Indicadores Sociais Externos
INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
Consumidores

2015

2014

2013

Excelência no atendimento
Perfil de consumidores e clientes
Venda de energia por classe tarifária (GWh): % Total
Residencial

27,22%

27,34%

-

1,72%

2,68%

-

Comercial

23,00%

22,60%

-

Industrial

28,82%

28,24%

-

Rural

9,38%

9,30%

-

Iluminação Pública

4,04%

3,91%

-

Serviço Público

2,96%

2,95%

-

Poder público

2,76%

2,87%

-

60,26%

75,24%

61,97%

88,60%

89,3%

89,40%

86,50 %

85,60%

88,60%

Residencial baixa renda

Satisfação do cliente
Índices de satisfação obtidos pela Pesquisa IASC - Aneel
Índices de satisfação obtidos por pesquisa ISQP Abradee - Residencial
Grupo B
Índices de satisfação obtidos por pesquisa ISQP Abradee - Não Residencial
Grupo B
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INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
Satisfação do cliente
Índices de satisfação obtidos por pesquisa ISQP Abradee - Grandes Clientes
(Grupo A)
Atendimento ao cliente

78,30 %

86,30%

85,90%

5.650.904

4.682.614

-

Call Center
Chamadas Recebidas (unid)
Número Médio de Atendentes (unid)
INS índice de Nível de Serviço (%)
IAb – Índice de Abandono (%)
ICO – Índice de Chamadas Ocupadas (%)

440

450

-

90,97%

90,99%

-

1,38%

1,45%

-

0,00%

1,90%

-

215 seg

223 seg.

-

23.959

23.043

-

4.470

435

-

Reclamações procedentes (unid.)

31.849

34.106

-

DER (horas)

126,90

120,82

-

7,21

7,64

-

2.189.907

1.401.544

-

4.015

2.305

-

99,82%

99,84%

-

31.849

34.106

46.958

388

375

129

515

507

3049

1758

TMA – Tempo Médio de Atendimento (s)
Indenização por Danos Elétricos
Volume de Solicitações (unid.)
Procedentes (unid.)
Indicadores de Reclamações

FER (unid.)
Violação de prazos de serviços comerciais
Atendimentos realizados (unid.)
Atendimentos realizados fora do prazo (unid.)
Eficiência do Atendimento (%)
Nº de encaminhamento de reclamações de consumidores (Procedentes)
À Empresa
À Aneel – Agências estaduais/regionais
Ao Procon
A Justiça

2890

Cadastradas
cadastradas e encerradas (julgadas procedentes)

125

5.6. Fornecedores
G4-12

Do ponto de vista da sustentabilidade empresarial, as boas práticas entre as empresas dependem da adoção
de critérios sociais e ambientais nas compras, bem como de trabalho efetivo para o desenvolvimento dos
fornecedores, especialmente pequenos e médios.
A Copel mantém, desde 2005, um grupo de trabalho permanente com o objetivo de subsidiar tecnicamente
a implementação de estratégias e ações que possibilitem a melhoria na gestão da cadeia de suprimentos.
Esse alinhamento é observado desde a seleção dos fornecedores, acompanhamento e renovação dos
contratos, e exige que todos os integrantes da cadeia observem o respeito aos direitos humanos, ao meio
ambiente e às relações justas de trabalho, bem como promovam a ética e a transparência empresarial.

5.6.1. Qualificação e seleção
Como uma sociedade de economia mista, a Copel está sujeita à Lei Federal nº 8666/93 e à Lei Estadual
nº 15.608/2007 do Paraná, as quais restringem as ações de seleção de fornecedores mediante
procedimentos específicos. Nesse contexto, para seleção de fornecedores a Companhia usa como critérios
principais o atendimento à legislação trabalhista, fiscal e ambiental e aos direitos humanos. Tais parâmetros
são definidos nos editais de licitação, nas cláusulas contratuais, nos manuais de cadastramento de
fornecedores e nas normas e manuais técnicos permanentemente disponíveis on line aos interessados.
G4-EN32, G4-LA14, G4-HR1, G4-HR10
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5.6.2. Contratação e monitoramento
As questões socioambientais, trabalhistas e de direitos humanos são apresentadas pela Copel ao fornecedor
por ocasião do evento de integração, realizado a cada nova contratação, contempladas nos contratos de
aquisição

de obras e serviços por meio de cláusulas específica e no Manual do Fornecedor.

O

descumprimento a essas normas implica a suspensão do contrato e impede, por até dois anos, que o
fornecedor participe de novas licitações da Companhia. G4-EN33, G4-LA15, G4-HR11, G4-SO9, G4-SO10

5.6.3. Capacitação e engajamento
Em 2015, para tratar de sustentabilidade na cadeia de suprimentos, a Copel DIS promoveu cinco encontros
com seus fornecedores, cujos temas abordados foram por eles eleitos por meio de uma pesquisa formal,
tendo realizado a seguinte agenda de eventos:
•

Gestão para a Sustentabilidade – Indicadores, Avaliação e Monitoramento de Aspectos da
Sustentabilidade Empresarial (ISE, ETHOS, GRI) – 20.03.2015 – Cascavel - PR.

•

Gestão para a Sustentabilidade – Indicadores, Avaliação e Monitoramento de Aspectos da
Sustentabilidade Empresarial (ISE, ETHOS, GRI) – 14.05.2015 – Curitiba - PR.

•

Diálogo Apreciativo “Estruturação de Rede de Valor Solidária COPEL” e “Mudanças climáticas e
contabilização de GEE” - 14.05.2015 - Curitiba.

•

Plataformas de Sustentabilidade e Incorporação de Aspectos de Sustentabilidade às Estratégias de
Negócios - VI SEMINÁRIO COPEL DE SUSTENTABILIDADE: A Empresa e seu Papel para um Mundo
Sustentável - 02.10.2015 - Curitiba.

•

Processos de Avaliação, Seleção e Identificação de Riscos em Fornecedores com base em Critérios
Socioambientais - 25.11.2015 - Curitiba.

5.6.4. Fornecedores críticos
A Copel Distribuição considera fornecedores críticos aqueles cujos fornecimentos representam risco
significativo para o negócio da Companhia, considerando-se os aspectos legais, financeiros, ambientais, de
saúde e segurança no trabalho, segurança da população, imagem da empresa, percepção do cliente e da
sociedade e dos processos envolvidos.
A metodologia aplicada pela Copel DIS para identificação desses serviços tem foco na avaliação referente às
três dimensões da sustentabilidade, ou seja, econômica, ambiental e social. Cada uma das dimensões, bem
como sua abrangência, recebe pontuação referente à possibilidade e gravidade de ocorrência.
Relativamente ao tema Gestão para a Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos, em 2015, foram
capacitados fiscais e gestores de contratos, de forma a instrumentalizá-los para o processo de avaliação e
monitoramento de fornecedores.

5.7. Comunidade
A existência de uma sólida infraestrutura de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica
alavanca o desenvolvimento socioeconômico das regiões, favorecendo o surgimento ou ampliação de polos
industriais e de negócios. Consequentemente, cresce a oferta de trabalho e há maior arrecadação de
impostos que convertem-se em benefícios e serviços para a população, contribuindo para melhoria da
satisfação e da qualidade de vida dos consumidores e para o fortalecimento da relação de confiança da
comunidade com a Copel.
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5.7.1. Iniciativas Sociais
Para reafirmar seu compromisso com a sociedade e impulsionar o crescimento econômico com
responsabilidade social, a Copel DIS investe em iniciativas sociais que visam promover a sustentabilidade, os
direitos humanos, a conduta ética e transparente e as melhores práticas de governança corporativa, dentre
as quais, citamos:
- Programa de Ações Integradas de Desenvolvimento e Cidadania: Unidade Paraná Seguro – UPS Cidadania
Desde 2013, a Copel participa do Programa UPS Cidadania, o qual tem por escopo planejar e executar ações
integradas e políticas públicas. A iniciativa é desenvolvida em parceria com órgãos e entidades da
administração federal, estadual, municipal e da sociedade civil para melhorar a segurança pública e
desenvolvimento socioeconômico local. No âmbito do Programa são realizadas ações integradas de
desenvolvimento urbano e promoção social e de resgate da cidadania nas áreas de instalação das Unidades
Paraná Seguro (UPS), através de eventos e ações contínuas, tais como
melhoria nas redes de distribuição, programas sociais como
Eficientização Energética e Iluminando Gerações (palestras nas
escolas), Projeto Cultivar Energia, de cultivo de hortas sob linhas de
distribuição de energia), além de mutirões de atendimento para
regularização de energia e outros serviços. A coordenação desses
programas está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná.
- Programa Paraná em Ação - Paraná Cidadão: Instituído em 2003 como projeto de Governo do Estado do
Paraná, tem por objetivo promover a cidadania e a inclusão social da população, levando até os municípios
verdadeiros mutirões de cidadania . Em dezembro de 2015, o Governo do Estado reformulou e ampliou o
programa, lançando, então, o "Programa Paraná Cidadão" por meio do qual pretende-se levar mutirões a
todos os municípios do Estado para atender aqueles que mais precisam. Coordenado pela Secretaria de
Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Prefeituras e instituições parceiras, o programa oferece
serviços como emissão de carteira de identidade e carteira de trabalho, habilitação para o seguro
desemprego, cadastro para vagas no mercado de trabalho, cadastro para a tarifa social de água e luz,
orientações jurídicas relacionadas a direitos humanos e defesa do consumidor e, ainda, informações e
acesso a linhas de crédito para micro e pequenas empresas. A fim de viabilizar o fornecimento de serviços
públicos gratuitos à comunidade mais carente, a Copel fornece conexão gratuita à Internet, através de sua
rede de fibras ópticas, além de prestar atendimento comercial e promover divulgação sobre o uso seguro e
eficiente da energia elétrica.
- Projeto Iluminando Gerações: Através desse projeto, a Copel
ministra palestras de caráter informativo e preventivo
relativamente ao uso consciente e seguro de energia elétrica, à
utilização dos recursos naturais (energia e água) e à destinação
correta dos resíduos para alunos do 4º ano do Ensino
Fundamental

de

escolas

públicas.

Para

consolidar

tal

conhecimento, após as palestras a Copel distribui ao público
presente __ alunos, professores e funcionários das escolas

__

um

kit contendo uma cartilha denominada “A energia elétrica e você”, que aborda cuidados com a energia
elétrica e uso dos recursos naturais, e outra, de entretenimento dirigido, denominada “Desafio Elétrico”.
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- Programa Cultivar Energia: Desenvolvido em parceria com prefeituras municipais e comunidades, por
meio desse programa a Copel incentiva a
implantação e o cultivo de hortas comunitárias de
espaços ociosos dos terrenos localizados sob as
suas linhas de distribuição e de transmissão de
energia elétrica, de forma a promover a inclusão,
a segurança alimentar e a geração de renda da
população carente. Além disso, por meio dessa
atividade

é

possível

proporcionar

maior

segurança à comunidade, já que a existência das
hortas inibem eventuais ocupações irregulares e
de alto risco sob as linhas de energia.
A primeira horta comunitária sob uma linha de distribuição da Copel foi inaugurada em 2013, na qualidade
de experiência-piloto, realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Maringá. Com os primeiros
resultados positivos, outras hortas foram viabilizadas e, atualmente, estão beneficiando em torno de 140
famílias de três diferentes comunidades daquele Município. Visando a normatização dessa iniciativa no
contexto de um programa socioambiental corporativo, a Copel está elaborando um manual de normas e
procedimentos para tal, de forma a implantar esse programa em outros municípios do Paraná.
- Programa de Irrigação Noturna: Programa do Governo do Paraná — realizado em conjunto entre a Copel, a
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, o Instituto Paranaense de Assistência
Técnica e Extensão Rural - Emater e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Sema — que tem por
finalidade incentivar o aumento da produtividade agrícola, mediante subsídios tais como desconto de 60% a
70% na tarifa de energia elétrica utilizada para a produção no período entre 21h30 e 6h, assistência técnica,
facilidades de acesso a equipamentos e sistemas de irrigação acionados por eletricidade, melhoria na
extensão de redes novas para atendimento aos irrigantes. O resultado esperado desse Programa é o
aumento da renda e a melhoria da qualidade de vida para o produtor rural. Até novembro de 2015, estavam
cadastrados 4.199 agricultores no programa de Irrigação de Noturna.
- Programa Luz Fraterna: Implantado pelo Governo do Estado do Paraná, através desse programa é realizado
o pagamento das faturas dos consumidores
inscritos na Tarifa Social de Energia Elétrica,
desde que o consumo não ultrapasse 120 kWh,
ação que representa impacto financeiro positivo
entre os consumidores de baixa renda, que
ficam isentos de despesas com energia elétrica.
Em 2015, o total de recursos do Governo do
Estado com o Luz Fraterna foi da ordem de R$
36,6 milhões, com média de 136 mil famílias
atendidas mensalmente. G4-EU23
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5.7.2. Indicadores Sociais Externos - Comunidade
Os dados da atuação da Copel Distribuição na área social no período compreendido entre 2013 e 2015 estão
demonstrados no quadro a seguir.
INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS - COMUNIDADE
Comunidade
Impactos causados na saúde e segurança

2015

2014

2013

Número total de acidentes sem óbito com a população

16

23

17

Número total de acidentes com óbito com a população

13

8

10

Demandas judiciais decorrentes de acidentes com a população – Base
Contencioso Geral

03

-

-

2014

2013

258.598

407.885

-

7,91%

11,90%

-

Tarifa de baixa renda
Número de domicílios atendidos como baixa renda
Total de domicílios baixa renda do total de domicílios atendidos
(clientes/consumidores residenciais) (%)
Receita de faturamento na subclasse residencial baixa renda (R$ Mil)

121.630

120.326

-

Total da receita de faturamento na subclasse residencial “baixa renda” em
relação ao total da receita de faturamento da classe residencial (%)

3,73%

6,26%

-

Subsídio recebido (Eletrobrás), relativo aos consumidores baixa renda (R$ mil)

67.255

70.000

-

2015

2014

2013

126.000,00

126.000,00

-

Recursos aplicados em saúde e saneamento (R$ mil)

-

-

-

Recursos aplicados em cultura (R$ mil)

-

-

253

2015

2014

2013

Recursos aplicados em esporte (R$)

-

-

-

Outros recursos aplicados em ações sociais (R$ mil)

-

-

29.947

Empregados que realizam trabalhos voluntários na comunidade externa à
empresa / total de empregados (%)

1,90%

1,80%

2,15%

Envolvimento da empresa com ação social

2015

2014

2013

Quantidade de horas mensais doadas (liberadas do horário normal de trabalho)
pela empresa para trabalho voluntário de funcionários

901

719

1.473

Envolvimento da empresa em projetos culturais, esportivos, etc. (Lei Rouanet)

2015

2014

2013

Montante de recursos destinados aos projetos (R$ Mil)

-

113.559,56

240.689,80

Montante de recursos destinados ao maior projeto (R$ Mil) *

-

51.650,00

75.000,00

Envolvimento da empresa com ação social
Recursos aplicados em educação (R$ mil)

Envolvimento da empresa com ação social

Maior projeto de 2013: 15ª Mostra Londrina de Cinema, R$ 75.000,00 - Proponente pessoa jurídica: Kinoarte - Instituto de
Cinema e Vídeo de Londrina
Maior projeto de 2014: Sincopé - CD Caça Palavras, R$ 51.650,00 - Proponente pessoa física: Natalia Arezo Bermúdez

5.8. Indicadores do Setor Elétrico
No âmbito da sustentabilidade, é essencial para uma empresa de distribuição de energia elétrica criar
condições para que o acesso a esse serviço público seja universal.

5.8.1. Universalização
Iniciado em 2004, o Programa Luz Para Todos (LPT) beneficiou mais de 400 mil pessoas no Paraná, por meio
da ligação de aproximadamente 80.000 domicílios rurais, superando a meta inicialmente estabelecida. As
famílias, além de contarem com a construção gratuita das redes de distribuição de energia, foram
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beneficiadas com a entrada de serviço e a instalação elétrica no interior da residência. A Copel DIS aderiu a
quinta Tranche do Programa Luz para Todos do Governo Federal, por meio do Decreto no 7.520/2011,
período de 2011 a 2014, para propiciar atendimento as famílias prioritárias, como moradores dos Territórios
da Cidadania, assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas, além de escolas, postos de saúde
e poços de agua comunitários. A quinta e última etapa do Programa encerrou em dezembro de 2014,
somando mais de R$ 500 milhões investidos.
UNIVERSALIZAÇÃO
Metas de atendimento
Atendimentos efetuados (nº)
Cumprimento de metas (%)
Total de municípios universalizados
Municípios universalizados (%)

2015
-

2014
4.000
1.382
100%
393
100%

2013
1737
67,5%
393
100%

5.8.2. Programa de Eficiência Energética - PEE
G4-DMA EU7

O Programa de Eficiência Energética (PEE) promove a eficiência no uso final da energia elétrica, por meio da
aplicação de recursos financeiros determinados pela Lei nº 9.991/2000 e pela Resolução Normativa Aneel
n° 556/2013. Através do PEE, a Copel Distribuição realiza o projeto “A Copel na Comunidade”, com o
objetivo de desenvolver ações voltadas aos consumidores baixa renda beneficiados pela Tarifa Social de
Energia Elétrica – TSEE, tais como palestras sobre o consumo seguro e eficiente da energia elétrica,
diagnósticos energéticos e substituição de
lâmpadas incandescentes por outras mais
eficientes para todos os beneficiados.
Com base no resultado dos diagnósticos
energéticos, é feita a seleção dos consumidores
para substituição de refrigeradores e chuveiros
por equipamentos mais eficientes. Ao final da
edição mais recente do projeto (Copel na
Comunidade 4), foram realizadas 500 palestras,
50 mil diagnósticos energéticos, substituição de
150 mil lâmpadas incandescentes por outras
mais eficientes (fluorescentes compactas e LED),
troca de 12 mil refrigeradores por outros novos e com selo Procel de economia de energia e de 10 mil
chuveiros elétricos convencionais por chuveiros com sistema recuperador de calor. Por meio de tais ações
pretende-se engajar a comunidade da área de concessão em ações de conservação de recursos naturais,
especialmente a energia.
A Copel Distribuição também realiza anualmente chamadas públicas para projetos de eficiência energética,
nas quais os consumidores da Companhia podem apresentar propostas de projetos de eficiência energética
para serem custeadas com recursos do PEE, conforme legislação vigente. Podem participar da chamada
consumidores das classes industriais, residenciais (condomínios), comércio e serviços, poderes públicos,
rurais, serviços públicos e iluminação pública. Do total de R$ 12 milhões disponibilizados para o Programa
em 2015, foram aprovadas 11 propostas totalizando R$ 11,97 milhões.
Em 2015, também foi realizada a primeira edição do projeto “Copel Lar Eficiente” para atendimento a
consumidores residenciais da Distribuidora. Nesse projeto, executado em parceira com as Lojas Colombo,
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vencedora do processo licitatório, foi concedido um bônus para substituição de um eletrodoméstico antigo
(geladeira ou freezer) por outro mais eficiente, correspondente a 45% do equipamento novo. Além disso,
foram disponibilizados 18 mil kits de lâmpadas eficientes, ao custo de R$ 1,00 cada. Cada kit é composto de
5 lâmpadas (4 fluorescentes compactas e 1 lâmpada LED), para substituir a mesma quantidade de lâmpadas
incandescentes.

647.456,22

2013
30.618,57
14.064,10

43,63 0,28

43,63

983,58 3,37

983,58

3.676,69 23,9

3.676,69

5.985,47 20,5

5.985,47

218,67 1,42

218,67

2.453,09

8,4

2.453,09

969,83

6,3

969,83

2.024,65 6,94

2.024,65

16.655,85 57,1

16.655,85

29.191,15 100

29.191,15

6.088.202,73 12,6

5.440.746,51

1.204.312,54

2,5

1.204.312,54

24.001.131,86 49,8

12.473.098,72

11.528.033,14

16.868.005,53

35

16.868.005,53

0

10.482,15 68,1

10.482,15

48.161.652,66 100

35.986.163,30

12.175.489,36

15.390,97 100

15.390,97

Cliente

Próprio

(%)

Total

Terceiros

ANO-2
Fonte de Recursos
(R$ mil)

Investimento
(R$ mil)

Cliente

Terceiros

ANO -1
Fonte de Recursos
(R$ mil)

(%)

Total

Industrial
Comércio e
Serviços
Poder
Público
Serviço
Público

2014
10.476,88
3.112,76

Investimento
(R$ mil)
Cliente

Próprio

(%)

Terceiros

ANO BASE
Fonte de Recursos
(R$ mil)

Investimento
(R$ mil)
Total

Tipologia
de
projeto

2015
34.464,92
15.714,41

Próprio

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Energia Economizada (MWh/ano)
Redução de Demanda na Ponta (kW)

Rural
Residencial
Residencial
Baixa Renda
Iluminação
Pública
Gestão
Energética
Municipal
Educacional
TOTAL

Tipologia
de projeto

0

ANO BASE
Energia
Economizada
(MWh/ano)

Unidades
atendidas

-

-

ANO -1
Redução de
Demanda na
Ponta (kW)

Energia
Economizada
(MWh/ano)

Unidades
atendidas

ANO-2
Redução de
Demanda na
Ponta (kW)

Energia
Economizada
(MWh/ano)

Redução de
Demanda na
Ponta (kW)

1

1.013,24

155,62

Unidades
atendidas

Industrial
Comércio e
Serviços

26

4.023,33

946,54

46

3.193,42

1.875,55

640

3.690,47

1.126,43

Poder Público

9

393,47

118,6

197

1.955,18

383,9

1.180

3.172,72

714,53

14.070

5.563,95

2.276,69

949

1.458,22

632,41

2.300

85,05

59,4

45.743

24.484,17

12.372,58

10.112

3.870,06

220,9

95.694

21.597,98

11.461,00

Serviço
Público
Rural
Residencial
Residencial
Baixa Renda
Iluminação
Pública
Gestão
Energética
Municipal

20

Educacional
TOTAL

59.848

34.464,92

15.714,41

11.304

10.476,88

3.112,76

99.835

29.559,46

13.516,98

5.8.3. Programa de Pesquisa & Desenvolvimento - P&D
Por meio do seu programa de P&D, a Copel DIS promove o engajamento da comunidade científica e a
interação com instituições de pesquisas. O desenvolvimento de projetos de P&D oferece, aos pesquisadores,
a oportunidade de otimizar sua formação profissional e acadêmica e, às instituições, a implantação de
evolução tecnológica em suas instalações laboratoriais. Os projetos de P&D visam a realização de pesquisas
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para evolução do conhecimento científico em temas importantes do setor elétrico, com reflexos positivos no
desenvolvimento social e melhorias da qualidade de vida da sociedade. Em 2015, o Programa de P&D da
Copel Distribuição contava com 29 projetos em execução.
Pesquisa & Desenvolvimento - P&D
Recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico
Por temas de pesquisa
(Manual de Pesquisa e Desenvolvimento - ANEEL)

2015
VALOR (R$)

(%)

FA - Fontes alternativas de geração de energia elétrica

450.131,02

3,32%

MA - Meio Ambiente

709.133,79

5,23%

MF - Medição, faturamento e combate a perdas comerciais

1.696.205,97

12,52%

OP - Operação de Sistemas de Energia

1.608.373,99

11,87%

OU - Outro

1.239.109,14

9,14%

638.610,20

4,71%

PL - Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica
SC - Supervisão, Controle e Proteção de Sistemas de Energia Elétrica

4.573.375,29

33,75%

SE - Segurança

1.920.721,90

14,17%

714.896,28

5,28%

Projeto de Gestão 2014/2015
Total

13.550.557,58
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100,00%

6. DIMENSÃO AMBIENTAL
6.1. Biodiversidade
G4-EN12

Os empreendimentos da Copel DIS estão presentes em todo Paraná e localizados nas principais
fitofisionomias do Estado, ou seja, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional
Semidecidual.
Por ocasião da implantação de empreendimentos de distribuição de energia elétrica são realizados estudos
ambientais para avaliação dos principais aspectos da fauna e flora locais que possam ser afetados, além dos
impactos sobre os meios físico e socioeconômico. Para prevenir possíveis impactos à flora, a Copel prioriza a
instalação de empreendimentos em áreas antropizadas e utiliza técnicas construtivas de baixa interferência
na vegetação, como o alteamento de torres e utilização de lançamento dos cabos por cabo-piloto para
preservar fragmentos florestais que eventualmente sejam transpassados por linhas de distribuição de altatensão e uso de rede compacta em linhas de distribuição de média tensão para diminuir a necessidade de
poda de árvores. Com vistas à mitigação dos impactos sobre a vegetação, são propostos programas
ambientais tais como Programa de Minimização da Supressão de Vegetação, Reposição Florestal e Programa
de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos. Também são adotadas medidas preventivas
relacionadas à fauna silvestre durante a supressão de fragmentos de vegetação para a implantação de linhas
de distribuição de energia.
Para os empreendimentos que interferem em unidades de conservação estadual, são definidas medidas
compensatórias junto com o órgão ambiental, de modo a atender demandas específicas de cada unidade
atingida, destacando-se ações para controle de espécies exóticas invasoras.

6.2. Programa Florestas Urbanas
Desde 2007, a Copel Distribuição apoia as Prefeituras no planejamento da arborização das vias públicas,
contribuindo com a melhoria ambiental das cidades e a redução das interrupções no fornecimento de
energia causadas pelo conflito entre as árvores e o seu sistema elétrico.
Dentre as ações desse programa destaca-se a produção própria de mudas nos hortos florestais da
Companhia que, além do atendimento de municípios interessados, possibilita o atendimento de medidas
compensatórias. Tanto é que, por meio do Florestas Urbanas, desde a sua implantação, já foram plantadas
mais de 35 mil mudas na arborização de ruas.
Até 2014, o fornecimento de mudas aos municípios era realizado por meio de convênios entre as Prefeituras
e a Copel Distribuição. As dificuldades na gestão e na execução de atividades justificaram a suspensão das
ações e a necessidade de avaliação de novas formas de atuação para parcerias com os municípios para
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substituição de árvores e novos plantios em compatibilidade com os sistemas elétricos. Assim, o Programa
foi refinado e, em 2015, foi aprovado novo procedimento para repasse de mudas, por processo de dispensa
de licitação, com o uso do termo de doação com encargos, o qual foi lançado no Dia da Árvore (21 de
setembro) para implantação a partir de 2016. A meta anual é de fornecimento de 12 mil mudas para, no
mínimo, 25 municípios em ações desenvolvidas por esse programa.
Também consta do elenco de ações do Florestas Urbanas a profissionalização da equipe de arborização, pela
Copel, mediante a realização de cursos de capacitação e qualificação de gestores e servidores municipais do
Estado do Paraná. Os cursos tiveram início em 2014 e a meta para conclusão desse tipo de treinamento no
Estado é 2016. Para melhor acompanhamento desse programa, em 2015, equipe da Copel da Divisão de
Apoio à Manutenção Norte, de Londrina, coordenou o GeoPoda, projeto-piloto por meio do qual foi criado
aplicativo para controle sistemático das podas nas etapas de levantamento, execução e fiscalização. Em
dezembro de 2015, o GeoPoda já tinha cadastrado 89 mil árvores em 80 alimentadores dos municípios de
Londrina, Cambé e Ibiporã.

6.3. Tecnologias de redes de distribuição de energia
Relativamente às redes de distribuição de energia, os riscos de acidentes com terceiros, os conflitos com a
arborização e a poluição visual são considerados os impactos socioambientais mais significativos. Para
mitigar tais impactos, em locais arborizados ou em áreas rurais com vegetação protegida por lei, a Copel
Distribuição adota tecnologias substitutivas às redes nuas, como a rede compacta protegida, a rede
secundária isolada, a rede isolada de média tensão e a rede subterrânea.

6.3.1. Rede de Distribuição Compacta Protegida e Rede de Distribuição Secundária Isolada
A Rede de Distribuição Compacta Protegida - RDC
minimiza a área de interferência com a vegetação
e a necessidade de poda das árvores. Desde 2010,
a RDC é o padrão construtivo preferencial da
Companhia para redes aéreas.
A Rede de Distribuição Secundária Isolada - RSI
permite maior proximidade dos galhos de
árvores, sem risco de provocar interrupções em
caso de contato eventual e não permanente nos
condutores.
Juntas, as RDC e RSI representam 29,7% e 2,5% do total de redes construídas até 2015, nas áreas urbana e
rural, respectivamente.

6.3.2. Rede Subterrânea
Em certas situações de alta demanda de energia e confiabilidade, a Companhia pode projetar e construir
redes subterrâneas que eliminam a necessidade de poda de árvores e reduzem a possibilidade de acidentes
com terceiros, além de melhorar o aspecto visual em comparação com as redes aéreas.
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6.3.3. Rede isolada de média tensão
Outra tecnologia de rede que tem sido estudada e aplicada pela Companhia é a rede aérea isolada de média
tensão (13,8 e 34,5 kV). Trata-se de tecnologia de cabos isolados que permite o contato permanente com a
arborização, o que torna a necessidade de poda de árvores praticamente nula.

6.4. Consumo de Energia
O consumo próprio de energia elétrica abrange o funcionamento das sedes administrativas, agências e
pontos de apoio de subestações. Em 2015, o total consumido foi de 23.416 MWh, o que representa uma
diminuição de 3,3% em relação a 2014. A Copel Distribuição tem como meta reduzir o consumo de energia
próprio mais de 10% (3,3% ao ano) até 2019. G4-EN3

6.5. Consumo de água
Em 2015, o consumo de água oriunda da rede pública de abastecimento foi de 95.183 m³, o que representou
redução de 4,6% em relação ao consumo de 2014. A redução do consumo de água, pela Copel Distribuição,
nos últimos dois anos foi de 16,3%. G4-EN8

6.6. Resíduos
G4-EN23

6.6.1. Programa de Gestão Corporativa de Resíduos - PGRSs
Por meio desse programa, a Copel Distribuição visa
aprimorar e padronizar a gestão e o manejo de
resíduos através da definição de objetivos e metas,
da elaboração de normas e de instruções internas,
da realização de treinamentos a fim de promover a
sensibilização dos colaboradores, a disseminação do
conceito dos 4Rs (reduzir, reutilizar, reciclar e
repensar), a correção de não conformidades e a
busca pelo cumprimento integral dos PGRSs.
Em 2015, foram concluídos importantes trabalhos nesse sentido, tais como a revisão de normas internas de
gestão de resíduos, a elaboração de manual para gerenciamento de resíduos sólidos, melhorias no software
para gerenciamento de resíduos e ações de sensibilização de colaboradores. Além disso, foi dado início ao
processo de implementação de um plano de logística reversa, numa parceria entre a Copel e Federação das
Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Instituto
Ambiental do Paraná - IAP, Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA e Sindicato das Empresas de
Eletricidade, Gás, Água, Obras e Serviços do Estado do Paraná - SINELTEPAR.

6.6.2. Reciclagem e reaproveitamento de materiais
Os transformadores retirados do sistema elétrico da Copel Distribuição são encaminhados para avaliação
técnica e triagem de inservíveis e recuperáveis e, após o processo de recuperação, os equipamentos são
reincorporados aos almoxarifados da Empresa. Em 2015, foram recuperados 2.285 transformadores de rede
de diversas potências. Outra iniciativa relativa ao reuso de materiais é a recuperação de medidores
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danificados retirados de unidades consumidoras. Pequenos reparos são realizados internamente; contudo,
são encaminhados para empresas especializadas em recuperação aqueles cuja necessidade técnica demanda
reparos mais extensos e troca de peças. Na etapa seguinte, os medidores são encaminhados ao posto de
ensaios, autorizado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro
existente na Copel, no qual são realizados ensaios metrológicos e verificação técnica para liberação e
reutilização. Ao final de 2015, a Copel contabilizou 69.404 medidores recuperados.
Já os resíduos recicláveis gerados nas atividades administrativas são encaminhados para cooperativas de
catadores de materiais recicláveis legalmente constituídas e que possuem a catação como única atividade,
proporcionando a geração de emprego e renda para aquela classe de trabalhadores.

6.6.3. Óleo Mineral Isolante
Visando reduzir o consumo desse recurso natural não renovável, a Copel realiza tratamento e reutilização de
óleo mineral isolante desde 1980. Em 2000, teve início a regeneração de óleo em equipamentos
energizados, por meio de planta móvel desenvolvida internamente. Em 2015, foram regenerados 74.500
litros de óleo mineral na Oficina de Manutenção Eletromecânica de Cascavel.

6.6.4. Substituição por óleo vegetal
A Copel já possui em algumas áreas equipamentos isolados a óleo vegetal. Além disso, a Copel Distribuição
vem realizando estudos para avaliar as vantagens e desvantagens técnicas e econômicas da utilização de
óleo vegetal como fluido isolante em diversos equipamentos elétricos. Destinação de resíduos perigosos
A tabela abaixo apresenta os principais resíduos perigosos gerados pela Copel Distribuição e respectivos
métodos de destinação adotados pela Companhia.
Resíduo

Unidade

Quantidade destinada
2015

2014

2013

Método de tratamento/
Disposição Final

Óleo mineral isolante
Resíduos sólidos e líquidos contaminados
com óleo e solventes
Lâmpadas fluorescentes (vapor de
mercúrio e mistas)
Baterias chumbo-ácido
Óleo isolante contaminado com Bifenilas
Policloradas - PCB
Pilhas e baterias

Litros

74.500

104.000

356.700

Regeneração
Coprocessamento em fornos de
indústrias de cimento

Tonelada

45,44

144,98

66,59

Unidade

31.430

70.387

51.742

Reciclagem

Toneladas

23,175

ND

23,13

Reciclagem

Litros

52.000

ND

100.000

Toneladas

ND

ND

2,7

Reciclagem

Amianto

Toneladas

ND

ND

31,5

Aterro Industrial - Classe I

Descontaminação

ND: Não destinado no ano.

6.7. Mudanças Climáticas
G4-EC2, G4-EN15, G4-EN19

As questões relacionadas a mudanças climáticas e seus impactos sobre os negócios da Copel são guiadas
pela Política de Mudança do Clima, por meio da qual são estabelecidas diretrizes para planejamento da
adaptação à mudança do clima e promoção de ações para redução de emissões de gases de efeito estufa.
Para seu cumprimento, foi estabelecido o Programa de Gestão Corporativa de Mudanças Climáticas, cuja
agenda de compromissos assumidos pela Copel nesse sentido para os próximos anos frente às mudanças
climáticas pode acessada no site http://www.copel.com/hpcopel/sustentabilidade.
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Desde 2008, a Copel elabora e divulga o inventário anual de gases de efeito estufa da Companhia, com base
no modelo de cálculo do GHG Protocol Brasil. O resultado dos inventários de emissões de GEE da Copel está
disponível no site do programa brasileiro do GHG Protocol: http://www.registropublicodeemissoes.com.br.
Desde 2013, o inventário da Copel passou a ser verificado por terceira parte, o que possibilitou a obtenção
do selo ouro do programa brasileiro do GHG Protocol. Em 2015, a Copel recebeu o Selo Ouro do Registro
Público de Emissões do Estado do Paraná ao reportar suas emissões de GEE por meio de inventário
verificado por terceira parte.
Na Copel Distribuição, as principais fontes de emissões diretas de gases de efeito estufa – GEE, escopo 1,
devem-se à frota veicular e às emissões fugitivas de hexafluoreto de enxofre – SF6, gás isolante utilizado em
equipamentos elétricos. Outras emissões diretas menos significativas são geradas pela utilização de
geradores a diesel e por emissões fugitivas de gases de refrigeração, utilizados nos sistemas de
condicionamento de ar, e de extintores a gás carbônico. Para empresas de distribuição de energia elétrica, as
emissões indiretas do escopo 2 são provenientes da aquisição de energia elétrica e das perdas elétricas do
sistema de distribuição. Já as emissões indiretas da cadeia de valor são contabilizadas no escopo 3.
Em 2015, a Copel começou a participar do projeto piloto de Adaptação a Mudanças Climáticas, em
cooperação com a Fundação Getúlio Vargas – Programa GVces, sendo o estudo baseado nos impactos que as
linhas de distribuição de alta tensão (69 e 138 kV) poderão sofrer com as projeções de mudanças no clima na
região norte do Paraná até 2040. Em 2016, será dada continuidade a esse projeto a fim de serem avaliadas
estratégias e modelos de gestão de risco relativamente a mudanças climáticas.
Membro do Grupo Temático de Energia e Clima da Rede Brasileira do Pacto Global, a Copel contribuiu com a
produção do Caderno do Pacto: Clima, publicação voltada às recentes discussões sobre os desafios ligados às
mudanças climáticas. O material tem como objetivo a conscientização e mobilização da iniciativa privada
para o cumprimento das metas definidas na 21ª Conferência do Clima (COP-21), concluída recentemente em
Paris.

6.8. Indicadores ambientais
G4-EN8, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17
INDICADORES AMBIENTAIS
Recuperação de áreas degradadas
Rede protegida isolada (rede ecológica ou linha verde) na área urbana (em km)
Percentual da rede protegida isolada/total da rede de distribuição na área urbana
(%).
Geração e tratamento de resíduos
Emissão
Volume anual de gases do efeito estufa (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) emitidos
na atmosfera (em toneladas de CO2 equivalentes)
Volume anual de emissões de gases destruidores da camada de ozônio (em
toneladas de CFC equivalentes)

Observações
importantes

2015

2014

2013

18.283

15.314

12.843

29,66

25,98

22,22

387.055

436.503

310.881

NA

NA

NA

NA

NA

NA

173

158

ND

(2)

52.000

NDA*

100.000

(3)

(1)

(1) A Copel Distribuição não produz, importa ou exporta substâncias destruidoras da camada de ozônio (SDO).

Efluentes
Descarte total de água, por qualidade e destinação
Sólidos
Quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos gerados (lixo, dejetos,
entulho, etc.)
Quantidade de resíduos contaminados por PCB (ascarel) destinados

(2) Inclui resíduos perigosos (óleo contaminado com PCB, sólidos e líquidos contaminados com óleo, solventes e tintas, lâmpadas fluorescentes, pilhas
e baterias chumbo-ácido) gerados nas atividades operacionais da Copel Distribuição.
(3) Volume de óleo contaminado com PCB, em litros.
NA = Não se aplica
ND = Valor Não Disponível
*NDA = Não destinado no ano.
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Uso de recursos no processo produtivo e em processos gerenciais da
organização
Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária, em GJ:
- óleo diesel
- gasolina
- etanol
- gás natural
- GLP
- biodiesel
Consumo de energia indireta, em MWh
Consumo de energia por kWh distribuído (vendido)
3
Consumo total de água por fonte (em m ):
- abastecimento (rede pública)
- fonte subterrânea (poço)
- captação superficial (cursos d’água)
Consumo total de água (em m³)
3
Consumo de água por empregado (em m )

Observações
importantes
(4)

2015

2014

2013

144.730
21.607
9.893
1,51
50,19
10.164
23.416
0,000946

135.047
25.204
8.612
0,5
12,6
7.599
24.401
0,000980

144.382
28.137
9.630
2,1
21,1
7.094
25.611
0,001088

71.045
24.096
95.141
15,77

109.351
109.351
18,0

112.261
112.261
17,6

(5)
(6)
-

2015

2014

2013

381

313

-

Percentual de empregados treinados nos programas de educação ambiental

6,31%

5,16%

-

Número de horas de treinamento ambiental/total de horas de treinamento

0,92%

1,25%

-

2015

2014

2013

(4) Consumo em geradores a diesel, empilhadeiras e frota veicular da Companhia.
(5) Considerando apenas o consumo de energia indireta (consumo de energia elétrica).
(6) Não considerado o consumo de 42m³ oriundos de fontes pluviais (cisternas)

EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL – NA ORGANIZAÇÃO
Número de empregados treinados nos programas de educação ambiental

EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL - COMUNIDADE
Número de unidades de ensino fundamental e médio atendidas

507

859

-

35.231

64.019

-

Número de professores capacitados

-

-

-

Número de unidades de ensino técnico e superior atendidas

-

-

-

Número de alunos atendidos

-

-

-

Número de alunos atendidos

6.9. Indicadores de desempenho ambiental para empresas de distribuição
INDICADORES DE DESEMPENHO

UNIDADE DE MEDIDA

Supressão vegetal

Há área suprimida por trimestre

Poda

Volume de resíduos gerado em kg por mês

Vazamento de óleo

Pontos de vazamento por mês

ND = Não disponível
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2015

2014

2013

ND

ND

ND

525.524

832.557

949.769

ND

103
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7. BALANÇO SOCIAL
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2015
1 - BASE DE CÁLCULO
NE 23
Receita Líquida - RL

9.580.830

2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
NE 24.2

Remuneração dos administradores
Remuneração dos empregados
Alimentação (Auxílio alimentação e outros)
Encargos sociais compulsórios
Plano previdenciário
Saúde (Plano assistencial)
Capacitação e desenvolvimento profissional
NE 24.2
Participação nos lucros e/ou resultados
Indenizações Trabalhistas e desp. rescisórias
(1)
Outros benefícios
Total
3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
Cultura
Outros
Programa Morar bem
Programa Tarifa noturna
Pesquisa & Desenvolvimento
Programa de Eficiência Energética
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total

Quanto ao estabelecimento de metas anuais para
minimizar resíduos, o consumo em geral na
produção/operação e aumentar a eficácia na utilização de
recursos naturais, sendo encaminhar 90% dos resíduos
industriais para reunso ou reciclagem, a empresa:
NE - Nota Explicativa

0,0
5,4
0,8
1,7
0,4
1,5
0,1
0,6
0,1
0,1
10,6

% Sobre RL
1.386
462.244
72.675
150.407
38.837
101.962
6.137
63.629
4.253
7.307
908.837

% Sobre RL

-

93.901
12.769
3.833
36.479
38.666
2.154
93.901
8.645.918
8.739.819

4 - INDICADORES AMBIENTAIS
Investimentos relacionados com as operações da
empresa
Investimentos em programas e/ou projetos externos
Total
(2)
Quantidade de sanções ambientais
Valor das sanções ambientais (R$ Mil)

8.347.036
% Sobre RL

1.485
514.364
81.186
163.113
39.125
140.533
6.676
53.750
5.561
8.363
1.014.156

1,0
0,1
0,0
0,4
0,4
0,0
1,0
90,2
91,2

308.012
10
308.022
1
132

3,2
0,0
3,2

2015
( X ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 51% a 75%
( ) cumpre de 76% a 100%

0,0
5,5
0,9
1,8
0,5
1,2
0,1
0,8
0,1
0,1
10,9
% Sobre RL

114
77.040
19.692
4.665
26.847
15.856
9.980
77.154
3.382.307
3.459.461

% Sobre RL
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2014

0,0
0,9
0,2
0,1
0,3
0,2
0,1
0,9
40,5
41,4
% Sobre RL

253.865
253.865

-

3,0
2,9

Metas 2016

( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 51% a 75%
(X) cumpre de 76% a 100%

2015

5 - INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL
Empregados no final do período
Admissões durante o período

6.032
166

Escolaridade dos empregados(as):
Total Superior e extensão universitária
Total 2º Grau
Total 1º Grau
Faixa etária dos empregados(as):
Abaixo de 18 anos
De 18 até 30 anos (exclusive)
De 30 até 45 anos (exclusive)
De 45 até 60 anos (exclusive)
60 anos ou mais
Mulheres que trabalham na empresa
% Mulheres em cargos gerenciais:
em relação ao nº total de mulheres
em relação ao nº total de gerentes
Negros(as) que trabalham na empresa
% Negros(as) em cargos gerenciais:
em relação ao nº total de negros(as)
em relação ao nº total de gerentes
Portadores(as) de necessidades especiais
Dependentes
(3)
Terceirizados
(4)
Aprendiz (es)
(4)
Estagiários(as)

Total
2.550
3.324
158

Nº de processos trabalhistas em andamento no final do
exercício
Nº de processos trabalhistas encerrados no exercício

2014
6.071
106

Homens Mulheres
1.785
765
2.795
529
154
4

Total
2.294
3.675
102

832
2.929
2.232
39
1.298

988
2.896
2.163
24
1.285

2,7
13,7

2,6
13,8

749

772

2,3
6,7

2,1
6,5

176
10.818
5.346
231
233

167
11.414
5.016
177
240

3.643
682

3.746
379

Homens
1.597
3.088
101

Mulheres
697
587
1

6 - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO
DA CIDADANIA EMPRESARIAL
Relação entre a maior e a menor remuneração na
empresa
Número total de Acidentes de Trahalho
(inclui acidentes com contratados)
Número total de reclamações e críticas de consumidores:
na empresa
no Procon
na Justiça
% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:
na empresa
no Procon
na Justiça

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela
empresa foram definidos por
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de
trabalho foram definidos por:
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação
coletiva e à representação interna dos trabalhadores, a
empresa:
A previdência privada contempla:
A participação dos lucros ou resultados contempla:
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos
e de responsabilidade social e ambiental adotados pela
empresa:
Quanto à participação dos empregados em programas de
trabalho voluntário, a empresa:
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16

16

157

187

31.855
528
2.633

34.106
502
2.680

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

100,0%
97,4%
17,2%

2015

Metas 2016

direção e gerências

direção e gerências

todos + Cipa

todos + Cipa

incentiva e segue a OIT

incentivará e seguirá a OIT

todos
todos

todos
todos

são exigidos

serão exigidos

organiza e incentiva

organizará e incentivará

2015

2014

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

10.181.672

4.799.557

3,8%
8,0%
86,2%
1,9%
0,1%

5,6%
15,7%
69,6%
2,6%
6,5%

8 - OUTRAS INFORMAÇÕES
• A partir de 2010, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - Ibase não mais prescreve seu modelo padrão de
Balanço Social por entender que esta ferramenta e metodologia já se encontram amplamente difundidas entre empresas,
consultorias e institutos que promovem a responsabilidade social corporativa no Brasil. Assim sendo, a Copel, que já utilizava
este modelo desde 1999, resolveu, fundamentada na orientação do Ibase, melhorar sua demonstração de Balanço Social,
abordando também informações solicitadas na NBCT 15, visando à transparência de suas informações.
• As notas explicativas - NEs são parte integrante das Demonstrações Financeiras e também contêm outras informações de
natureza socioambiental não contempladas neste Balanço Social.
(1)
O item Outros benefícios é composto por: Auxílio doença complementar, Auxílio maternidade prorrogado, Seguros, Vale
transporte excedente e Auxílio invalidez, Morte acidental, Auxílio creche, Auxílio educação, Cultura e Segurança e Medicina no
trabalho.
(2)
Estas informações referem-se a multas e notificações socioambientais. Valores referente aos Termos de Compromisso - TCs e
Termos de Ajustamento de Conduta - TACs são considerados em sociais externos ou ambientais, dependendo de sua natureza.
(3)
Referem-se ao programa de aprendiz em conflito com a lei.
(3)
Este número corresponde ao total de trabalhadores terceirizados contratados no período independentemente do número de
horas trabalhadas. Não representa o número de postos de trabalho terceirizados.
(4)
Não compõem o quadro de empregados.
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Índice dos Indicadores GRI

G4-32

A tabela a seguir apresenta os indicadores das diretrizes GRI reportados nesta publicação e a identificação de
sua localização ao longo do conteúdo do Relatório ou, ainda, sua resposta direta.
INDICADOR

DETALHES OU PÁGINA DE REFERÊNCIA

Estratégia a Analise
G4-1 Mensagem do presidente

Página 1

G4-2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

Página 1, 21

Perfil Organizacional
G4-3 Nome da organização

Página 4

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços

Página 4

G4-5 Localização da sede da organização
G4-6 Países onde estão as principais unidades de operação ou as mais
relevantes para os aspectos da sustentabilidade do relatório
G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

Página 4

G4-8 Mercados em que a organização atua

Página 13

G4-9 Porte da organização

Página 30

G4-10 Perfil dos empregados
G4-11 Percentual de empregados cobertos por acordos de negociação
coletiva
G4-12 Descrição da cadeia de fornecedores da organização
G4-13 Mudanças significativas em relação a porte, estrutura,
participação acionária e cadeia de fornecedores
G4-14 Descrição sobre como a organização adota a abordagem ou
princípio da precaução
G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas
externamente

Página 30
100% dos empregados estão cobertos por acordos de
trabalho coletivos. Página 34
Página 39

G4-16 Participação em associações e organizações

Página 4
Página 4

Não houveram mudanças significativas.
Página 21
Páginas 3, Anexo - Incorporação dos Princípios do

Pacto Global

Ao longo de sua história a Copel DIS assumiu diversos
compromissos voluntaries:
• Pacto Global
• Contribuição Empresarial para a Promoção da Economia
Verde e Inclusiva
• Declaração Chamada à Ação para os Governos no
Combate à Corrupção
• Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção
• Erradicação do Trabalho Infantil, Trabalho Forçado ou
Compulsório
• 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)
• Agenda de Mudanças Climáticas
• Conheça mais sobre os compromissos assumidos na
página de Sustentabilidade – Compromsissos Voluntários.
Página Anexo - Incorporação dos Princípios do Pacto

Global
Aspectos Materiais Identificados e Limites
G4-17 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas
e entidades não cobertas pelo relatório
G4-18 Processo de definição do conteúdo do relatório
G4-19 Aspectos materiais identificados no processo de definição do
conteúdo do relatório.
G4-22 Reformulações de informações fornecidas em relatórios
anteriores
G4-23 Alterações significativas de escopo e limites de aspectos
materiais em relação a relatórios anteriores
Engajamento de Stakeholders
G4-24 Grupos de stakeholders engajados pela organização
G4-25 Base usada para a identificação e seleção de stakeholders para
engajamento
G4-26 Abordagem para envolver os stakeholders
G4-27 Principais tópicos e preocupações levantadas durante o
engajamento, por grupo de stakeholders

Página 3
Página 3
Página 4
Reformulações nas informações são apontadas ao longo do
relatório, junto do contexto da mudança.

Página 3
Página 4
Página 4
Página 4
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VERIFICAÇÃO
EXTERNA

Perfil do Relatório
G4-28 Período coberto pelo relatório

Página 3

G4-29 Data do relatório anterior mais recente

Página 3

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios

Página 3

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo

Página 3

G4-32 Opção da aplicação das diretrizes e localização da tabela GRI
G4-33 Política e prática atual relativa à busca de verificação externa
para o relatório
Governança

Página 3, Índice dos Indicadores GRI
Página 3

Página 16
A Copel DIS conta com diversas estruturas para estabelecer
G4-37 Processos de consulta entre stakeholders e o mais alto órgão de o diálogo e atender as demandas de seus públicos,
governança em relação aos tópicos econômicos, ambientais e sociais
conforme apresentado no subcapítulo de Práticas de
Integridade.
G4-38 Composição do mais alto órgão de governança e dos seus
Página 17
comitês
O Presidente do Conselho de Administração não é um
G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança
Diretor Executivo.
G4-40 Critérios de seleção e processos de nomeação para o mais alto
Página 17
órgão de governança e seus comitês
G4-41 Processos de prevenção e administração de conflitos de
Página 16
interesse
G4-42 Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos na
Página 16
definição de políticas e metas de gerenciamento de impactos
G4-43 Medidas tomadas para aprimorar e desenvolver o
conhecimento do mais alto órgão de governança sobre tópicos
econômicos, ambientais e sociais.
G4-44 Processos de avaliação do desempenho do mais alto órgão de
governança no que diz respeito à governança de tópicos econômicos,
ambientais e sociais.
A Copel possui uma área dedicada, a Coordenação de
Sustentabilidade, que estabelece políticas e diretrizes. Ela
G4-45 Responsabilidades pela implementação das políticas
tem como objetivos melhoria contínua do desempenho, a
econômicas, ambientais e sociais
comunicação estratégica com as partes interessadas e a
gestão de temas e indicadores.
Página 21
G4-46 Papel da governança na análise da eficácia dos processos de
Página 21
gestão de risco da organização para temas
G4-47 Frequência com que o mais alto órgão de governança analisa
Página 21
impactos, riscos e oportunidades
G4-49 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao mais
Página 21
alto órgão de governança
G4-51 Relação entre remuneração e o desempenho da organização.
G4-34 Estrutura de governança da organização

G4-52 Processo adotado para a determinação da remuneração.
G4-53 Participação dos stakeholders em relação à remuneração,
incluindo os resultados de votações sobre políticas e propostas de
remuneração, se aplicável.
Ética e Integridade
G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da
organização.
G4-57 Mecanismos internos e externos adotados pela organização
para solicitar orientações sobre comportamentos éticos e em
conformidade com a legislação.
G4-58 Mecanismos internos e externos adotados pela organização
para comunicar preocupações em torno de comportamentos não
éticos ou incompatíveis com a legislação e questões relacionadas à
integridade organizacional, como encaminhamento de preocupações
pelas vias hierárquicas, mecanismos para denúncias de irregularidades
ou canais de denúncias.
ASPECTO ECONÔMICO

O processo de remuneração da companhia não contempla a
participação dos stakeholders.

Página 7, 17, 19
Página 19

Página 19

Desempenho Econômico
G4-EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído.
Página 26
G4-EC2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as
Página 50
atividades da organização em decorrência de mudanças climáticas.
Impactos Econômicos Indiretos
G4-EC7 Desenvolvimento e impacto de investimentos em
Página 4, 12
infraestrutura e serviços oferecidos.
ASPECTO AMBIENTAL
Energia
G4-EN3 Consumo de energia dentro da organização.

Página 49

Água
G4-EN8 Total de água retirada por fonte.

Página 49, 51
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Biodiversidade
G4-EN12 Descrição de impactos significativos de atividades, produtos e
serviços sobre a biodiversidade em áreas protegidas e áreas de alto
Página 47
valor para a Biodiversidade situadas fora de áreas protegidas.
Emissões
G4-EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1).
G4-EN16 Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE)
provenientes da aquisição de energia (Escopo 2).
G4-EN17 Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE)
(Escopo 3).
G4-EN19 Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE).

G4-EN20 Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio
(SDO).

G4-EN21 Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas
significativas.

Página 50, 51
Página 51
Página 51
Página 50
Quando da conclusão do inventário de emissões da
Companhia, esses dados serão publicados no registro
público do Programa Brasileiro GHG Protocol, previsto para
o início do 2º semestre, disponibilizado no link
https://registropublicodeemissoes.com.br/index.php/
participantes
NOx
583
SOx
4797
Poluentes Orgânicos Persistentes (POP)
0
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)
0,42
Poluentes atmosféricos perigosos (HAP)
0
Material Particulado (MP)
229

Efluentes e Resíduos
G4-EN23 Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de
Página 49
disposição.
Fornecedores
G4-EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em
Página 39
critérios ambientais.
G4-EN33 Impactos ambientais negativos significativos, reais e
potenciais, na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse
Página 40
respeito.
ASPECTO SOCIAL
Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
Emprego
G4-LA1 Número total e taxas de novas contratações de empregados e
rotatividade
G4-LA2 Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio
período
Treinamento e Educação
G4-LA9 Numero médio de horas de treinamento por ano por
empregado
G4-LA10 Programas de gestão de competências e aprendizagem
contínua que contribuem para a continuidade da empregabilidade dos
empregados em período de preparação para a aposentadoria.
G4-LA11 Percentual de empregados que recebem regularmente
análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira,
discriminado por gênero e categoria funcional.
Avaliação de Fornecedores em Práticas Trabalhistas
G4-LA14 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em
critérios relativos a práticas trabalhistas.
G4-LA15 Impactos negativos significativos, reais e potenciais, para as
práticas trabalhistas na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a
esse respeito.
DIREITOS HUMANOS

Página 36
Página 30

Página 31
Página 31
Página 31

Página 39
Página 40

Investimentos
G4-HR1 Número total e percentual de acordos e contratos de
investimentos significativos que incluem cláusulas de direitos humanos Página 39
ou que foram submetidos a avaliação referente a direitos humanos.
Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos
G4-HR10 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em
Página 39
critérios relacionados a direitos humanos.
G4-HR11 Impactos negativos significativos, reais e potenciais, em
Página 40
direitos humanos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas.
SOCIEDADE
Comunidades Locais
G4-SO2 Operações com impactos negativos significativos, reais e
potenciais, nas comunidades locais.
Combate à Corrupção
G4-SO3 Número total e percentual de operações submetidas a
avaliações de riscos relacionados à corrupção e os riscos significativos
identificados.

Página 40

Página 18
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G4-SO4 Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de
combate à corrupção.
G4-SO5 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas.

Página 18
Página 18

Concorrência Desleal
G4-SO7 Número total de ações judiciais movidas por concorrência
desleal, práticas de truste e monopólio e seus resultados.
Avaliação de Fornecedores em Impactos na Sociedade
G4-SO9 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em
critérios de impactos na sociedade.
G4-SO10 Impactos negativos significativos, reais e potenciais, da
cadeia de fornecedores na sociedade e medidas tomadas a esse
respeito.
Rotulagem de Produtos e Serviços
G4-PR5 Resultados de pesquisas de satisfação do cliente.

A Copel DIS não possui ações judiciais pendentes ou
encerradas referentes à concorrência desleal e a violações
de leis antitruste e da regulamentação de monopólio em
que a organização tenha sido identificada como
participante.
Página 40
Página 40

Página 38

Conformidade
Em 2015, não houve nenhum caso de não-conformidade
G4-PR9 Valor monetário de multas significativas por não conformidade
associada a Qualidade no Tele Atendimento (Índices INS, Iab
com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e
e ICO), Qualidade nos Serviços de Distribuição - DIC, FIC e
serviços.
DIMIC ou Níveis de Tensão de Fornecimento.
SUPLEMENTO SETORIAL
Perfil Organizacional
G4-EU3 Número de cliente residenciais, industriais, institucionais e
comerciais
G4-EU4 Comprimento das linhas de transmissão e distribuição, aéreas
e subterrâneas, discriminadas por sistema regulatório
Disponibilidade e Confiabilidade

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

Página 4
Página 12
A Operação das Redes de distribuição trabalha para garantir
a confiabilidade e a disponibilidade de energia elétrica no
curto prazo, utilizando sistemas informatizados e
profissionais para garantir a disponibilidade do sistema
elétrico, coordenar o restabelecimento e otimizar as
equipes de manutenção e serviços.

Gerenciamento da Demanda por Energia Elétrica
G4-DMA EU7 Programas de gerenciamento pelo lado da demanda,
Página 44
incluindo programas residencial, comercial, institucional e industrial
Pesquisa & Desenvolvimento
G4-DMA EU8 Atividades e investimentos em pesquisa e
desenvolvimento com o objetivo de disponibilizar eletricidade mais
confiável e promover o desenvolvimento sustentável
Eficiência do Sistema
G4-EU12 Percentual de perda de transmissão e distribuição em relação
Página 12
ao totaql de energia (%)
Práticas Trabalhistas e Emprego
G4-DMA EU14 Programas e processos que asseguram a
Página 31
disponiblização de mão de obra qualificada
Em 2015, 88,41% funcionários terceirizados e
EU18 Porcentagem de trabalhadores terceirizados e subcontratados
subcontratados foram submetidos a treinamentos de saúde
submetidos a treinamento relevante de saúde e segurança
e segurança.
Provisão de Informações
G4-DMA EU24 Práticas utilizadas para endereçar barreiras
relacionadas a linguagem, cultura, baixa escolaridade e deficiências
para acesso e uso seguro de eletricidade e serviços de apoio ao
consumidor
Acesso
A Copel atende 100% da população de sua área de
concessão. Existem solicitações para novas ligações que
G4-EU23 Programas, incluindo os realizados em parceria com o
serão atendidas dentro dos prazos regulatórios.
governo, visando melhorar ou manter ao acesso a eletricidade e
Página 41, Anexo - Incorporação dos Princípios do
serviço de assistência ao consumidor, assim como ao seu uso seguro
G4-EU26 Percentual da população não atendida em áreas com
distribuição ou serviço regulamentados.
G4-EU28 Frequência das interrupções no fornecimento de energia
(FEC)
G4-EU29 Duração média das interrupções no fornecimento de energia
(DEC)

Pacto Global

A Copel atende 100% da população de sua área de
concessão. Existem solicitações para novas ligações que
serão atendidas dentro dos prazos regulatórios.
Página 12
Página 12
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Anexo - Incorporação dos Princípios do Pacto Global

G4-15, G4-16, G4-EU23

A Companhia ratifica seu compromisso com o
Pacto Global das Nações Unidas e apresenta a
seguir sua Comunicação de Progresso (COP),
em que especifica as iniciativas desenvolvidas
para implementar os princípios do Pacto
Global em suas operações.
Ao longo da publicação da qual esse anexo
faz parte, são também apresentados os
resultados dessas iniciativas e o andamento
de seus compromissos ao longo de 2015, que
podem ser localizados nos indicadores GRI
reportados pela Copel

Princípios do Pacto Global
RESPEITAR e apoiar os direitos
humanos reconhecidos
internacionalmente na sua área
de influência

ESTIMULAR práticas que
eliminem qualquer tipo de
discriminação no emprego
ASSUMIR uma abordagem
preventiva responsável e
proativa para os desafios
ambientais
DESENVOLVER iniciativas e
práticas para promover e
disseminar a responsabilidade
socioambiental

ASSEGURAR a não participação
da empresa em violações dos
direitos humanos
APOIAR a liberdade de
associação e reconhecer o
direito à negociação coletiva
ELIMINAR todas as formas de
trabalho forçado ou compulsório

INCENTIVAR o desenvolvimento
e a difusão de tecnologias
ambientalmente responsáveis

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

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

PROJETOS / PROGRAMAS / SISTEMAS DE GESTÃO / PARTICIPAÇÕES E POLÍTICAS
Políticas e Sistemas de Gestão
Adesão a compromissos voluntários no esforço de promover a sustentabilidade, a conduta ética e as
melhores práticas de governança corporativa: Pacto Global, Declaração Chamada à Ação para os
Governos no Combate à Corrupção, Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção e
Princípios para Educação Executiva Sustentável (PRME).
Contribuição Empresarial para a Promoção da Economia Verde e Inclusiva: adoção de ações para uma
economia mais inclusiva, que contribua para enfrentar os grandes desafios da sustentabilidade.
Gestão para a Sustentabilidade da Cadeia de Suprimentos: tem como objetivo contribuir para o
desenvolvimento dos fornecedores, estabelecendo parâmetros vinculados à sustentabilidade propondo
ações que promovam e fortaleçam as boas práticas ao longo da cadeia de suprimentos.
Programa Nossa Energia - atrela a obtenção de novas oportunidades em relação à carreira, remuneração
e desenvolvimento pessoal ao desempenho.
Conselho de Orientação Ética – aprecia e emite orientação em processos relacionados à conduta ética
na Companhia.
Comissão de Análise de Denúncia de Assédio Moral - tem como objetivo dispor sobre as denuncias de
assédio moral nas relações trabalhistas no âmbito da Companhia.
Programa de Diversidade: Execução do Plano de Ação e certificação referente a 5ª Edição do Programa
Pró-equidade de Gênero e Raça da Secretaria de Políticas para Mulheres.
Comissões Internas Socioambientais – CISAS: atuam como multiplicadoras de conceitos de
sustentabilidade, possibilitando a identificação de situações problemáticas no aspecto socioambiental
fortalecendo o relacionamento as partes interessadas.
Universidade Corporativa da Copel – UniCOPEL: implementação do Planejamento Educacional e
gerenciamento dos Programas de Desenvolvimento de Lideranças, de Pós-graduação Mestrado e
Doutorado e Línguas.
Programa de Gestão Corporativa de Mudanças Climáticas: tem como objetivo discutir e deliberar ações
vinculadas ao estudo dos efeitos das mudanças climáticas, implantação da Política de Mudanças
Climáticas da Copel e compromissos voluntários assumidos.
Apoio a Políticas Públicas e Melhoria de Gestão
Participação no Comitê Brasileiro do Pacto Global.
Participação em organizações do setor elétrico que discutem e promovem eficientização energética e
melhorias ambientais: Assoc. Bras. de Concessionárias de Energia Elétrica, Empresa de Planejamento
Energético, Assoc. dos Produtores Independente de Energia, Comitê de Meio Ambiente do Cigrè, Assoc.
Bras. das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, Assoc. Bras. de Distribuidores de Energia Elétrica,
Assoc. Bras. de Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, Com. Bras. de Grandes Barragens,
Cons. Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná, FUNCOGE.
Participação em associações que discutem e promovem melhorias ambientais: Fórum Paranaense
Agenda 21, Federação das Indústrias do Paraná, Comis. Interinstitucional de Educação Ambiental do
Programa Nacional de Educação Ambiental, Com. de Bacias do Estado do Paraná, Com. de Meio
Ambiente do Cigrè, Cons. Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná, Fórum
Lixo e Cidadania Pr, Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas, Com. Ambientais do Ministério Público
Pr.
Participação no Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial – CPCE, para promoção conjunta de
responsabilidade social no Estado do Paraná.
Participação voluntária no Movimento Paraná Competitivo e em bancas examinadoras dos prêmios:
Nacional da Qualidade, MPE Brasil e Paranaense da Qualidade em Gestão.
Gestão Integrada de Água e Solo - Copel, Sanepar e de Secretarias do Estado, para criar sinergia de
ações realizadas, em seu âmbito de atuação, no contexto de microbacias hidrográficas, com o propósito
de promover a melhoria da qualidade e disponibilidade das águas mediante aperfeiçoamento do uso,
manejo e conservação adequada do solo, da água e das florestas.

61

1

PRINCÍPIOS DO PACTO
A QUE RESPONDEM
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Data
Inicio /
Termino

2013/
Indeterminado
2003/
10
Indeterminado
2009/
10
Indeterminado
2007/ 2017

7
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9

10

2014/
Indeterminado

2
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10

2012/
Indeterminado

1
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2011 /
Indeterminado

Diversos /
Indeterminado
2005/
Indeterminado
2000/
10
Indeterminado
10

2010/
Indeterminado

Membro fundador do Programa Brasileiro GHG Protocol: a Copel realiza e publica anualmente o
relatório de contabilização de emissões de gases de efeito estufa (GEE).
Participação no Comitê Paranaense de Benchmarking do Paraná: tem como objetivo trocar experiências
de melhores práticas de gestão, com organizações do Paraná.
Programas, Projetos e Ações Sociais e Ambientais
Programa de arrecadação de doações a entidades assistenciais e instituições de serviço social, sem fins
lucrativos e de interesse coletivo, por meio da fatura de energia. Para se candidatar, a entidade deve ter
caráter assistencial ou ser de interesse coletivo, não ter fins lucrativos e apresentar a documentação
requerida.
Doação anual, através de incentivos fiscais, ao Fundo dos Direitos da Infância e Adolescência – FIA, Lei
Rouanet, Lei do Idoso, Lei do Incentivo ao Esporte, PRONON, PRONAS
Programa Voluntariado Corporativo - EletriCidadania: o Programa permite que os empregados utilizem
até quatro horas/mês para a execução de trabalho voluntário.
Programa Cultivar Energia: tem como objetivo implementar hortas comunitárias nas faixas de segurança
das redes de energia elétrica da Copel, em parceria com prefeituras municipais e associações de
moradores.
Programa Corporativo de Acessibilidade: tem como objetivo tornar a Companhia rigorosamente
adaptada nas questões de acessibilidade, na implementação de recursos tecnológicos e na aplicação de
treinamento e campanhas educativas, para públicos com necessidades específicas de acessibilidade,
tenham pleno acesso às suas instalações, informações e serviços.
Programa Ecoeficiência – ECOPEL: tem como objetivo concentrar as várias iniciativas de ecoeficiência
desenvolvidas na Copel em um só programa que opere como um hub, interligando-as, fortalecendo-as,
potencializando-as, e possibilitando novas formas de atuação.
Programa de Educação para a Sustentabilidade: tem com objetivo capacitar e desenvolver profissionais,
líderes formais e informais da Copel, para as questões afetas a sustentabilidade.
Seminário Copel de Boas Práticas Socioambientais - a iniciativa tem como objetivo de divulgar projetos
e práticas socioambientais.
Troféu Susie Pontarolli de Sustentabilidade - tem por objetivo reconhecer e apoiar iniciativas que visem
contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável e qualidade de vida.
Programa Luz Fraterna: Programa do Governo do Estado do Paraná que realiza o pagamento das faturas
dos consumidores inscritos na Tarifa Social de Energia Elétrica, desde que o consumo não ultrapasse 120
kWh.
Universalização de Energia - "Programa Luz para Todos": desde seu início, o programa beneficiou mais
de 400 mil pessoas no Paraná, por meio da ligação de aproximadamente 80.000 domicílios rurais,
superando a meta inicialmente estabelecida. A quinta e última etapa do Programa encerrou em
dezembro de 2014, somando mais de R$ 500 milhões investidos.
Programa Morar Bem Paraná: em parceria com a Companhia de Habitação do Paraná - Cohapar programa de habitação para famílias com renda mensal de até seis salários mínimos nacional.
Programa Tarifa Rural Noturna: incentivo ao aumento da produção agrícola, para avicultores e
suinocultores, por meio de desconto tarifário para unidades consumidoras classificadas como rurais,
atendidas em baixa tensão.
Programa Irrigação Noturna: estímulo ao uso da irrigação para aumento da produção agrícola e
avicultora, bem como melhoria da qualidade de vida na área rural. Tarifa e equipamentos subsidiados a
consumidores rurais.
Programa Paraná Cidadão (antigo Paraná em Ação): promovido pela Secretaria Especial de Relações com
a Comunidade, com o objetivo de oferecer serviços gratuitos que promovam a cidadania e inclusão
social. A Copel participa prestando atendimento sobre seus serviços e orientações sobre uso seguro e
eficiente da energia elétrica.
Tarifa Social de Energia Elétrica: Instituída pela Lei 10.438/2002, oferece descontos sobre o consumo de
energia elétrica, até o limite de 220 kWh, às famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais
do Governo Federal, desde que obedecidos os demais critérios dispostos na Resolução Aneel 414/2010.
Projeto Mais que Energia: implantação, expansão e consolidação de projetos e programas de
investimentos sociais para a comunidade. Em 2015 os recursos foram destinados para apoiar instituições
e escolas que atendem pessoas surdas e/ou surdocegas.
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.
Projeto Iluminando Gerações (antigo Palestras nas Escolas): realização de palestras para alunos do 4º
ano do Ensino Fundamental de escolas públicas, com caráter informativo e preventivo quanto ao uso
consciente e seguro de energia elétrica, utilização dos recursos naturais (energia e agua) e destinação
correta dos resíduos.
Programa + Clic Rural: melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica na área rural, com
foco nas atividades agropecuárias integradas com processos produtivos sensíveis a interrupções.
Fatura Solidária: incentivo aos clientes que optarem pelo recebimento da fatura por e-mail, cada adesão
a Copel doa R$ 1,00 para as APAEs do Estado do Paraná.
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..
Programa de Eficiência Energética: voltado ao uso eficiente da energia elétrica em instalações
residenciais, industriais, comerciais e públicas, localizadas na área de concessão da Copel.
Programa de Ações Integradas de Desenvolvimento e Cidadania - UPS Cidadania: são realizadas ações
integradas de desenvolvimento urbano e promoção social, e resgate da cidadania nas áreas de instalação
das Unidades Paraná Seguro (UPS). A iniciativa é desenvolvida em parceria com órgãos e entidades da
administração federal, estadual, municipal e sociedade civil, que contribuam para melhorar a segurança
pública e desenvolvimento socioeconômico local.
Programa de Gestão Corporativa de Resíduos: tem por objetivo reduzir, reutilizar, medir e monitorar os
resíduos sólidos gerados pela Companhia.
Programa de Gestão Corporativa de Mudanças Climáticas: tem por objetivo definir estratégias, propor
metas e indicadores corporativos para atendimento aos compromissos da Agenda Copel de Mudanças
Climáticas.
Programa Florestas Urbanas: auxilia municípios na adequação da arborização visando convivência
pacífica entre árvores e redes de distribuição.
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Copel Distribuição S.A.
Superintendencia Regulação e Finanças da Distribuição - SRF
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81200-240 Curitiba - PR
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