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EDITORIAL

INOVAÇÃO
EM BUSCA
DA SUSTENTABILIDADE

A

Copel vem dando passos impor-

Com essa iniciativa procuramos resolver

tantes na preparação para as

passivos ambientais da geração de resíduos

mudanças que estão para acon-

dos principais setores produtivos do estado,

tecer no setor elétrico, em um

ao mesmo tempo em que oferecemos uma

horizonte próximo. Em paralelo ao movimento mundial rumo à economia de baixo
carbono, o novo marco regulatório do setor
prevê, entre outros aspectos, o aumento
ainda mais acentuado da geração eólica e
solar na matriz elétrica, assim como da autoprodução de energia - fatores que vão criar
um novo ambiente, tanto sob a perspectiva
tecnológica quanto comercial. E nós teremos
que nos moldar para não ficarmos de fora
desse mercado.
Em resposta a essas transformações, e com
investimentos consideráveis, já iniciamos
pesquisas nas áreas de microgeração distribuída, smartgrid e armazenamento de
energia para trazer ao Brasil o domínio dessas tecnologias, além de investimentos em
mobilidade elétrica, com a instalação de
postos de recarga de veículos, que constituirão a primeira eletrovia do país. Abrimos as
portas para startups com o intuito de acelerar o desenvolvimento tecnológico de soluções, que se encaixam às necessidades da
empresa, em diferentes áreas. E, por fim,
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O ano de 2017 também foi de dedicação aos
empreendimentos já em implantação como
as usinas hidrelétricas, no Paraná e Mato
Grosso, e as eólicas, no Rio Grande do Norte.
Junto de um de nossos parceiros, inauguramos o Complexo Eólico São Miguel do Gostoso, fortalecendo nossa participação nesse
segmento. Muitas instalações de transmissão e distribuição foram entregues ao Sistema Interligado Nacional (SIN), melhorando
a confiabilidade no fornecimento de energia.
Nosso compromisso com a qualidade dos
serviços, com a transparência na gestão,
com a mitigação das mudanças climáticas,
com a gestão de pessoas e com o bem-estar social mereceu várias premiações, ao
longo de 2017. A escolha da Copel pela ONU
para sediar e coordenar o Centro Brasil Sul
do Programa Cidades, que terá o importante
papel de articulador para o cumprimento da
Agenda 2030, também foi recebida como um
prêmio.

os projetos de implantação de medidores e

Todos esses reconhecimentos nos dão a

redes inteligentes, também em andamento,

segurança de que estamos fazendo um bom

compõem o conjunto de ações que começam

trabalho. Ao mesmo tempo, temos a convic-

a desenhar a Copel do amanhã.

ção do longo caminho a percorrer em busca

Outro avanço que fizemos na direção dos

4

fonte alternativa de energia renovável.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

da excelência e da sobrevivência da empresa
no novo cenário do setor elétrico.

foi a elaboração de um plano estratégico

Convidamos você a conferir, nas próximas

para o aproveitamento da biomassa, que

páginas, fatos que foram marcantes para

dispõe de potencial expressivo no Paraná.

a Copel, em 2017, e alguns dos desafios e
metas que perseguiremos neste e nos próximos anos.
COPEL & SUSTENTABILIDADE
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INOVAÇÃO

buição relevante na avaliação do

Omori. Ele lembra, ainda, que as

sado, que somam cerca de R$ 35

desempenho da geração distri-

universidades deverão incluir dis-

milhões, e irá implantar sistemas

buída, que já é uma realidade no

ciplinas de eficiência energética e

de minigeração nas universida-

Paraná (confira nesta página o grá-

geração distribuída em seus cur-

des estaduais de Maringá (UEM)

fico de evolução). As pesquisas,

sos, o que fomentará a iniciação

e Londrina (UEL), na Universidade

também, têm o propósito de ava-

científica nessas áreas e a forma-

Tecnológica

Paraná

liar o impacto que o aumento da

ção de mão de obra qualificada. As

(UTFPR), campus de Curitiba e

geração distribuída pode trazer ao

plantas de minigeração servirão

Pato Branco, e na Universidade

sistema da Copel e apontar cami-

de laboratório para alunos e pes-

Federal do Paraná (UFPR), tam-

nhos para avançar nas questões

quisadores.

bém na capital. Com exceção da

de segurança e monitoramento.

Federal

do

UEL, que terá uma planta de gera-

PESQUISAS
PREPARAM COPEL
PARA CENÁRIO
ELÉTRICO DO
FUTURO

são um componente essencial
na construção das sociedades
sustentáveis do futuro. O con-

ceito de cidades inteligentes vem sendo,
cada vez mais, difundido e a Copel está
atenta a esse movimento. Com pesquisas
microgeração

distribuída,

eficiência

do

amadurecimento

tec-

nológico, os projetos visam con-

do ponto de vista de preparação

tribuir

para o futuro porque as institui-

financeira das instituições, que

O superintendente de Smart Grid e

ções terão que criar comissões

poderão reduzir seus gastos com

Projetos Especiais da Copel Distri-

internas

obrigatoriamente,

energia elétrica, a partir da auto-

buição, Julio Omori, acredita que

implantar sistemas de gestão de

geração e das medidas de eficiên-

esses estudos darão uma contri-

eficiência

cia energética.

mas serão fotovoltaicos.

s investimentos em inovação

Além

“São iniciativas bem interessantes

ção a biogás, nas demais os siste-

O
em

projetos aprovados, no ano pas-

EVOLUÇÃO
DA GERAÇÃO
DISTRIBUÍDA
NO PARANÁ

A

té o início de janeiro deste ano, 1.586

e,

energética”,

avaliou

com

a

sustentabilidade
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da Copel, totalizando 15.068 kW de potência

energética, smart grid e armazenamento de

instalada. Somando as unidades ainda em

energia, que envolvem o aporte de mais de

processo de conexão, o número chegava a

QUANTIDADE DE UCS
900

R$ 105 milhões, a empresa busca se anteci-

1.927, sendo quase 99% sistemas fotovoltaicos

par aos cenários de transformação do setor

e o restante de geração eólica e à biomassa,

elétrico.

com capacidade instalada total de 20.754 kW.

Uma das linhas de pesquisa é voltada ao

Nos gráficos, é possível observar a evolução

desenvolvimento de soluções em gera-

do número de unidades consumidoras e a

ção distribuída em instituições públicas

potência instalada conectada à rede da Copel

200

de ensino superior, atendendo à chamada

a cada ano, desde a regulamentação da gera-

100

pública nº 01/2016 da Agência Nacional de

ção distribuída pela Aneel, por meio da Reso-

Energia Elétrica (Aneel). A Copel teve cinco

lução nº 482, em 2012.
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MICROGRID:
AUTOSSUFICIÊNCIA
EM ENERGIA

DESAFIOS
TECNOLÓGICOS

O

ACUMULAÇÃO DE ENERGIA É O
NOVO FOCO DO SETOR ELÉTRICO

O

aumento da geração eólica e,

instalados no Brasil são fotovoltaicos, cuja

mais recentemente, da solar

geração apresenta variações bruscas. A

na matriz brasileira, tanto em

bateria manteria a alimentação do sistema,

grande escala como na geração

em momentos de oscilação da produção de

distribuída, vem trazendo à tona discussões

energia, ou mesmo quando não há geração.

técnicas quanto à necessidade de garantir a
estabilidade do sistema elétrico, em razão
das características de intermitência dessas
fontes. A questão chave é como armazenar
energia e, com isso, dar mais segurança ao
fornecimento. A contribuição da Copel para
essa demanda virá de sete projetos, aprovados pela Aneel na Chamada de P&D Estratégico nº 21/2016, que a empresa iniciou, no
ano passado, com investimentos estimados
em mais de R$ 70 milhões.
Em várias frentes, os pesquisadores avaliarão, por exemplo, o desempenho de sistemas de acumulação de energia de alta capacidade, associados a controles inteligentes
de gestão energética, e também baterias de
pequeno porte para uso residencial (microgeração distribuída). Além da estabilidade,
o uso de tecnologias de armazenamento no
sistema elétrico pode oferecer autonomia

conceito de microgrids -

mesmo sistema elétrico. Havendo

pequenas “ilhas de ener-

qualquer problema na rede da

gia”

da

concessionária, ou mesmo inter-

geração de grandes usinas - tam-

rupções programadas para manu-

bém está presente nos projetos

tenção, é possível isolar esse sis-

de P&D da Copel. Essa configura-

tema e manter o suprimento de

ção se aplica, por exemplo, a um

energia dentro daquela área. Isso,

bairro onde há várias plantas de

com a ajuda de redes inteligentes

microgeração

e softwares de controle.

independentes

distribuída,

dota-

das de baterias, interligadas no

“Estamos testando baterias com 2 MWh de
capacidade, que poderiam abastecer cerca
de 2,3 mil habitantes durante duas horas.
Os testes envolvem, também, baterias de

CARRO
ELÉTRICO

pequeno porte, que seriam instaladas nos
postes, por exemplo, para funcionar como

GERADOR
DE ENERGIA

nobreak”, esclareceu o superintendente de
Smart Grid e Projetos Especiais da Copel

ENERGIA
EÓLICA

Distribuição, Julio Omori.
No entanto, essa é uma tecnologia ainda
cara e que o Brasil não domina, nem no

CONTROLE

aspecto técnico, nem no comercial. A chamada pública da Aneel vem, justamente,
preencher

essa

lacuna,

incentivando

o

desenvolvimento tecnológico para tornar
sua aplicação viável no país, a exemplo da
geração solar fotovoltaica, cujos valores
vêm caindo, desde 2011, quando foi lançado
P&D estratégico para o segmento.

no suprimento em situações contingenciais,

ENERGIA
SOLAR

como quedas de energia durante temporais.
No caso da geração distribuída, o uso de
baterias também seria eficiente do ponto
de vista da estabilidade da rede elétrica,
uma vez que a maioria dos sistemas hoje
8
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SMART
GRID
REDES INTELIGENTES:
UM SALTO EM QUALIDADE

A

Copel está dotando seu sistema

Outro projeto já em andamento - e que con-

de distribuição de ferramentas

verge para o conceito de smart grid - é o

de automação para melhorar

de substituição dos medidores eletromecâ-

a qualidade no fornecimento

nicos das unidades consumidoras por medi-

de energia, também, dentro da concepção

dores eletrônicos inteligentes. Foi licitado,

de smart grid. A ideia é instalar chaves de

em dezembro do ano passado, o primeiro

religamento automático em pontos estra-

lote, com 5 mil aparelhos, que serão insta-

tégicos da rede elétrica para que, havendo

lados em Ipiranga - município a 175 km de

algum problema, seja possível identificar

Curitiba. Funcionará como um piloto. A pró-

em tempo real onde ocorreu a falha e iso-

xima etapa prevista abrange São José dos

lar apenas aquela área, reduzindo assim

Pinhais e Tijucas do Sul, na região metropo-

o número de consumidores afetados pela

litana, que receberão 126 mil equipamentos.

interrupção. Para isso, a distribuidora conta
com o suporte da rede de transmissão de
dados da Copel Telecom.
No Programa Mais Clic Rural, que busca
melhorar a qualidade no fornecimento de
energia para o campo, o carro-chefe são as
redes inteligentes. A intenção é dotar os 140
mil km de linhas de sistemas para identificar e corrigir com mais rapidez eventuais
falhas. Em 2017, foi licitada a instalação de
sensores, que vão medir a passagem da corrente elétrica. Qualquer ocorrência irregular
é comunicada de forma instantânea ao centro de controle da distribuição.

NOVO CENTRO DE
CONTROLE
Para dar suporte a todo esse processo de
transformação de um sistema elétrico convencional para um modelo inteligente, a
Copel irá unificar seus cinco centros de controle da distribuição e dotar o novo centro
de um conjunto de softwares capazes de
agregar as novas funções de supervisão
e controle remotos. A licitação para construção do novo centro de controle foi feita
em 2017 e as obras físicas estão em andamento. Serão quase 3 mil metros quadrados
de área construída, no bairro Novo Mundo,
em Curitiba.

10
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PARTICIPAÇÃO
DO BIOGÁS NA
MATRIZ ELÉTRICA
PODE AUMENTAR

ENERGIA
RENOVÁVEL
COPEL AVALIA POTENCIAL
DA BIOMASSA NO
PARANÁ

O

potencial de geração de energia

o fato de o Paraná ter sua economia base-

elétrica a partir da biomassa,

ada, predominantemente, na agropecuária e

no Paraná, é de aproximada-

no setor agroindustrial, que geram volume

mente 3,7 gigawatts (GW), con-

considerável de resíduos com potencial

siderando os resíduos provenientes dos

energético, hoje, subaproveitados. Além

setores sucroalcooleiro, florestal e agroin-

disso, a iniciativa alinha-se à necessidade

dustrial, além de aterros sanitários e servi-

de ampliar a oferta de energia firme de fon-

ços de urbanização. Diante das perspectivas

tes alternativas e renováveis - que garan-

de expansão da geração distribuída, reto-

tam estabilidade e confiabilidade ao sis-

mada do crescimento econômico e aumento

tema elétrico - e de reduzir as emissões de

da produção do setor sucroenergético, com

gases de efeito estufa, em atendimento aos

políticas de incentivo como o RenovaBio, a

compromissos mundiais com o desenvolvi-

Copel decidiu estruturar um planejamento,

mento sustentável.

visando otimizar o aproveitamento dessas
fontes e ampliar sua participação na matriz
elétrica do estado.

agregar valor ao seu negócio, com projetos
que tenham um olhar de sustentabilidade

A visão macro de como o Paraná pode fazer

inserido”, pontuou o diretor de Desenvol-

o melhor uso da biomassa para geração de

vimento de Negócios da Copel, Harry Fran-

energia termelétrica está no Plano Estra-

çóia Junior.

A

Copel já vem estudando
alternativas
lizar,

técnica

para
e

viabicomer-

cialmente, a inserção de usinas
movidas a biogás - proveniente
do tratamento de resíduos da suinocultura - no sistema elétrico
nacional. A empresa coordena um

A construção dos biodigestores

que a usina abasteça a Autarquia

teve início em 2017 e deve ser con-

Municipal de Serviços de Água,

cluída este ano. Paralelamente,

Saneamento e Energia de Entre

estão em elaboração os projetos

Rios do Oeste. Com a economia

da rede de canalização do biogás

nas despesas com energia elé-

- que conta com a consultoria téc-

trica, a prefeitura deverá remune-

nica da Compagas - e da termelé-

rar os suinocultores pela produção

trica. O sistema deve entrar em

do biogás.

operação em 2019.

O projeto de P&D da Copel tem

projeto de P&D, em Entre Rios do

As tecnologias de biodigestão e

um forte apelo de sustentabilidade

Oeste, que prevê a implantação

de termelétricas a biogás já estão

sob os aspectos econômico, social

Segundo dados da Agência Nacional de

de biodigestores em 19 proprie-

bastante disseminadas e conso-

e ambiental: aumenta a oferta de

Energia Elétrica (Aneel), atualizados até o

dades rurais, uma rede de 22 km

lidadas no Brasil. O que se pre-

energia

início de fevereiro deste ano, o Brasil tem

para coleta e transporte do biogás

tende com o projeto de Entre Rios

pode gerar renda extra ao produtor

548 usinas termelétricas a biomassa em

e uma micro central geradora ter-

do Oeste é desenvolver modelos

rural, e permite o aproveitamento

operação, com potência instalada de 14,6

melétrica de 480 kW de potência

que considerem aspectos técni-

de resíduos, tanto para geração de

GW, o que corresponde a 8,82% da capaci-

instalada. O Centro Internacional

cos - como a conexão e impactos

energia como para produção de

dade total de geração no país. No Paraná,

de Energias Renováveis – Biogás

à rede elétrica (dentro do conceito

biofertilizante. É uma alternativa

são 98 usinas e pouco mais de 1 GW de

(CIBiogás) é o responsável pela

de geração distribuída) - e de via-

para um passivo ambiental impor-

potência, sendo a maior parte no setor

execução do projeto. O investi-

bilidade comercial.

tante do Paraná, que é o segundo

O incentivo da Copel à expansão da bio-

sucroalcooleiro, que se utiliza do bagaço da

mento previsto é de aproximada-

maior produtor e exportador de

massa como fonte de energia leva em conta

cana-de-açúcar.

mente R$ 17 milhões.

carne suína do país.

tégico de Biomassa, que começou a ser
estruturado pela Copel, em parceria com
instituições representantes dos setores produtivos, em 2017. Além do levantamento
do potencial, o estudo se propõe a indicar,
por exemplo, como aumentar a eficiência e
ganho energético da biomassa, com a adoção de tecnologias e combinação de resíduos no processo de produção de energia.

12

“A Copel está buscando alternativas para

O modelo inicial de negócio prevê

COPEL & SUSTENTABILIDADE

por

fontes

renováveis,
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ENERGIA DO SOL
ESTÍMULO À GERAÇÃO
DISTRIBUÍDA

A

A navegação é bem simples. O consumi-

Caso o consumidor tenha interesse em

dor insere sua localização, o quanto con-

gerar sua própria energia, ele é direcionado

some de energia no mês e a classe de con-

a preencher um cadastro. A intenção da

sumo (informações constantes na fatura da

Copel, com essa pesquisa, é ter um raio-x

Copel). Com esses dados, o site calcula o

dos potenciais microgeradores, que pode-

dimensionamento do sistema fotovoltaico a

rão vir a acessar a rede da distribuidora.

ser instalado. Por exemplo, se o consumo
fevereiro

lizado ao longo de 2017, em parceria com

mensal é 100 kWh, em uma unidade insta-

deste ano, uma ferramenta, dis-

o Simepar, informa o potencial de radiação

lada em Curitiba, a potência necessária esti-

ponível na internet, que deve

em todas as regiões do estado, nos diferen-

mada do sistema fotovoltaico será de 2,92

estimular a expansão da gera-

tes períodos do ano, e permite aos consu-

quilowatts-pico (kWp).

ção distribuída de fonte solar no Paraná. O

midores da distribuidora, uma avaliação

Mapa Solar, resultado de um trabalho rea-

preliminar da viabilidade de implantação de

Copel

lançou,

em

Para a elaboração do Mapa, Copel e Simepar usaram dados de radiação solar registrados em 100 estações meteorológicas de
diferentes pontos do Paraná, entre os anos
de 2006 e 2016. Para acessá-lo, entre no
site: solar.copel.com

um sistema fotovoltaico em sua residência
ou comércio.

STARTUPS

COPEL+: ESTÍMULO À INOVAÇÃO

A

Copel lançou, em 2017,

Os projetos envolvem soluções

um projeto que visa dar

como atendimento automatizado

impulso

a

ao

desenvolvi-

às

redes

sociais, sistema de cobrança inte-

trico, aproveitando as potenciali-

ligente, telemedição de consumi-

dades do mercado emergente de

dores em áreas remotas, captura

startups.

chamada

e processamento de imagens das

pública do Copel+, 90 empresas

instalações elétricas por drones e

se inscreveram, das quais cinco -

ferramentas de gestão e automa-

quatro do Paraná e uma de Belo

ção de processos.

Na

primeira

tas selecionadas. Um dos critérios
de escolha foi a oferta de soluções
compatíveis com as necessidades
da empresa. Os projetos terão
apoio financeiro, de infraestrutura
física e mentoria de profissionais
da Copel.

COPEL & SUSTENTABILIDADE

integrado

mento tecnológico do setor elé-

Horizonte - tiveram suas propos-

14

clientes

O Copel+ vem se somar a outras
frentes de estímulo à inovação já
estabelecidas

na

empresa,

que

envolvem, além de projetos de
P&D+I estratégicos, a valorização
do potencial criativo dos próprios
empregados.

COPEL & SUSTENTABILIDADE
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SE COLOMBO

O

SE SÃO PEDRO DO IVAÍ

SE CAMBÉ

A unidade em construção será

Situada no Noroeste do estado, a

Iniciou sua operação em outubro,

conectada às subestações Almi-

nova subestação será conectada

junto com a linha que a conecta a

aporte financeiro da Copel em

rante Tamandaré e Rio Branco do

a duas outras já existentes - Bar-

unidades em Londrina e Rolândia,

obras de geração, transmis-

Sul por linhas de 138 kV, refor-

bosa Ferraz e Mandaguari - por 80

no Norte do Paraná, e outros refor-

são e distribuição de energia

çando o fornecimento de energia

km de linhas. O empreendimento

ços no sistema de distribuição, tripli-

somou cerca de R$ 2,5 bilhões,

cando a capacidade de atendimento

ao Norte da Região Metropolitana

compreende,

em 2017. São empreendimentos de amplia-

ainda,

56

km

de

de Curitiba.

redes de distribuição.

aos parques industriais da região.

ção e modernização do sistema elétrico,

Investimentos: R$ 28,7 milhões.

Investimentos: R$ 34,3 milhões.

Investimentos: R$ 20 milhões.

que movimentam a economia local durante
sua execução, e garantem o suprimento
energético necessário ao cresPe
try
kD
ias
Pe
ric
les
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INVESTIMENTOS

cimento dos principais polos

MAIS ENERGIA
PARA O BRASIL
CRESCER

COPEL & SUSTENTABILIDADE

SE PALOTINA

Com obras em andamento, a uni-

Começou a operar em janeiro do ano

A instalação de um novo trans-

Os reforços também privilegiaram

dade reforça o fornecimento de

passado, dois meses antes do prazo

formador dobrou a capacidade da

regiões com potencial de desenvol-

energia no Oeste do Estado, jun-

estipulado pela Aneel, beneficiando

subestação, aumentando a con-

vimento, mas que tinham limitações

tamente a uma linha de distribui-

120 mil consumidores de 40 muni-

fiabilidade

justamente por conta da inexistência de

ção para conectá-la às unidades

cípios. Além da subestação, foram

energia para atender às demandas

Cascavel-Norte e Assis Chateau-

construídos 52 km de linha para

atual e futura dos municípios de

briand.

conexão com a SE Foz do Chopim.

Palotina e Maripá.

Investimentos: R$ 19,8 milhões.

Investimento: R$ 47,5 milhões.

Investimentos: 4,1 milhões.

uma infraestrutura de energia adequada.
Com o montante aplicado em 2017, a holding mantém a regularidade dos investi-

do

fornecimento

de

mentos realizados nos últimos anos, bem
como sua posição de destaque entre as
maiores empresas do setor elétrico brasileiro. A entrada em operação desses empreendimentos

representa

um

incremento

significativo na receita da empresa, o que
amplia sua capacidade financeira para futu-

GERAÇÃO
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SE REALEZA SUL

econômicos do Paraná e do país.

ros investimentos.

Em volume de recursos, os maiores apor-

Já na UHE Baixo Iguaçu, obra em parceria

tes em 2017 foram em obras de geração. A

com o Grupo Neoenergia, foi realizada, em

Copel tem em sua carteira de empreendi-

novembro, a operação de descida do rotor

mentos duas usinas hidrelétricas - que no

da primeira unidade geradora. A usina

ano passado atingiram etapas importantes

construída no rio Iguaçu, entre os municí-

de sua implantação -, além de dois comple-

pios de Capanema e Capitão Leônidas Mar-

xos eólicos, um deles entregue em junho

ques (PR), terá potência instalada de 350

(leia mais na página 18).

MW. Ambas têm previsão de entrega para

Na UHE Colíder (300 MW), localizada no rio

SE CAFELÂNDIA

este ano.

SE CONCÓRDIA

SE HAUER

SE SÃO VALENTIM

A unidade localizada em Toledo,

A nova unidade, entregue em julho

Construída em Dois Vizinhos, no

no Oeste do estado, também teve

de 2017, oferece mais qualidade

Sudoeste, a nova subestação está

sua capacidade ampliada com a

no fornecimento de energia para

inserida no Programa Mais Clic

instalação de um novo transforma-

a região Sudeste de Curitiba e ali-

Rural, que moderniza o sistema elé-

dor. O incremento na capacidade

via carga de outras subestações.

trico em áreas agrícolas do Paraná.

beneficia, ainda, os municípios

Foram construídas duas linhas de

Em formato compacto, com cabe-

vizinhos de São Pedro do Iguaçu e

transmissão para interligá-la às

amento subterrâneo, é a primeira

Ouro Verde do Oeste.

SEs Uberaba e Parolin.

unidade desse modelo na Copel.

Investimentos: R$ 3,6 milhões.

Investimentos: R$ 26,4 milhões.

Investimentos: R$ 4 milhões.

LT PONTA GROSSA
NORTE-KLACEL

LT KLACEL-FIGUEIRA

LT ASSIS-LONDRINA

O circuito entregue em julho de

A nova linha de transmissão, com

Com início da operação em feve-

2017 tem 42,5 km de extensão e

123 km, entre Assis (SP) e Lon-

reiro de 2017, a nova linha, com

conecta as subestações Klacel (Kla-

drina (PR), foi entregue em agosto

97 km de extensão, conecta as

bin Celulose) e Figueira. Trata-se

de 2017. Operando em extra-alta-

subestações Ponta Grossa Norte

da etapa final da linha que começa

-tensão (500 kV), representa um

Teles Pires, em Nova Canaã do Norte (MT),

Confira, a seguir, os principais empreendi-

e Klacel (unidade da Klabin Celu-

na subestação Ponta Grossa Norte

reforço importante para o inter-

foi iniciado, em agosto, o enchimento do

mentos de transmissão e distribuição entre-

lose) e reforça o sistema elétrico

e substitui uma antiga rede que

câmbio de energia entre o Sul e

reservatório. A parte civil - casa de força,

gues ou que estavam em fase final de obras,

na região central do Paraná.

operava há mais de 50 anos.

Sudeste do país.

barragem e vertedouro - está finalizada.

no ano passado.

Investimento: R$ 44,3 milhões.

Investimentos: R$ 19,4 milhões.

Investimentos: R$ 150 milhões.
COPEL & SUSTENTABILIDADE
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EÓLICA

A

entrada em operação do Com-

Em 2017, a participação da eólica na matriz

plexo Eólico São Miguel do

elétrica nacional chegou próxima a 8%,

Gostoso, em junho de 2017,

segundo a Agência Nacional de Energia Elé-

representou um novo marco no

trica (Aneel). O Brasil já é o sétimo maior

aumento da participação da fonte na matriz

produtor mundial de energia eólica. “Acom-

de geração da Copel. O empreendimento,

panhando a tendência de expansão da fonte

em parceria com a Voltalia - empresa espe-

e apostando nos bons ventos do Nordeste,

cializada em energias renováveis - adicio-

a Copel se inseriu nesse mercado para tam-

nou 108 MW de capacidade instalada ao

bém dar sua contribuição ao desenvolvi-

parque gerador eólico do Rio Grande do

mento da geração eólica no país”, afirmou

Norte.

o presidente Antonio Guetter.
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COPEL EXPANDE GERAÇÃO

O estado lidera a produção de energia a
partir dos ventos no Brasil, com 3,6 GW de
potência instalada (o que equivale a 30%
do total do país), segundo dados do Opera-

Complexo Eólico Cutia (RN)

dor Nacional do Sistema (ONS), referentes
a dezembro do ano passado. O complexo
no qual a Copel detém 49% de participação, respondeu por 23% da capacidade total
(466 MW), que entrou em operação no Rio

EM CONSTRUÇÃO

BENEFÍCIOS

Grande do Norte, no ano passado.

A Copel tem mais um empreendimento

Além de ampliar a oferta de energia, favo-

eólico em implantação em solo potiguar: o

recendo

Complexo Cutia, que reúne dois conjuntos

da região, esses empreendimentos levam

de parques. O primeiro deles, a ser entre-

benefícios

gue até junho deste ano, envolve sete par-

locais, por meio dos programas socioam-

ques, com 86 aerogeradores e capacidade

bientais associados à implantação dos par-

instalada total de 180,6 MW. O outro con-

ques, e com a renda extra do aluguel das

Os 52,92 MW referentes à participação da

junto, batizado de Bento Miguel, reúne seis

áreas onde os aerogeradores estão insta-

Copel no empreendimento somam-se aos

parques e 63 aerogeradores, totalizando

lados. Para os municípios, representa um

277,6 MW, dos complexos São Bento (94

132,3 MW, com previsão de entrega ao Sis-

incremento importante na receita, com a

MW) e Brisa Potiguar (183,6 MW), que estão

tema Interligado Nacional (SIN), em janeiro

arrecadação de impostos, o que também

em operação desde 2015, ambos no Rio

de 2019.

pode se reverter em investimentos sociais.

O Complexo Eólico São Miguel do Gostoso
reúne quatro parques, com 36 aerogeradores, no total. A capacidade estimada de
geração de energia é de 520 GWh/ano, o que
atenderia ao consumo de 270 mil famílias.

Grande do Norte.

o

desenvolvimento
diretos

para

as

econômico
populações

O sistema de transmissão, que fará a integração dos complexos ao SIN, é composto
por uma subestação coletora e uma linha de
32 quilômetros (230 kV).
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de geração e distribuição. “A marca Copel
e a qualidade no atendimento podem fazer
a diferença dentro de um mercado competitivo”, ponderou o executivo.

MERCADO
LIVRE

Em setembro do ano passado, a Copel Energia promoveu um primeiro workshop destinado a consumidores livres - especialmente
aqueles que migraram mais recentemente
para o ACL - com a intenção de facilitar o
entendimento das modalidades de comer-

COPEL ENERGIA
ENTRE AS MAIORES

cialização. A premissa da empresa é prestar
suporte, orientação e consultoria para que
os clientes operem com segurança no mercado livre de energia.

E

m janeiro de 2016, surgiu a Copel

PLANEJAMENTO

Energia, responsável pelo seg-

As possibilidades de negócios com países

mento de comercialização de

vizinhos também estão em análise pela

energia no Mercado Livre de

Copel

planejamento

estudando

as

de energia no Paraguai, em razão do tér-

estratégico

mino do Tratado de Itaipu, em 2023. E, neste

da subsidiária está traçado o

ano, já pensamos em participar de alguma

desafio: ser uma das maiores

licitação com Uruguai e Argentina”, adian-

comercializadoras do Mercado

tou Spinello.

Livre de Energia Elétrica até 2025. No último
ano, a Copel Energia mais que quintuplicou

A expectativa é de que a Copel Energia

o número de clientes, fechando 2017 com

possa acelerar seu crescimento em 2018,

diversos grandes consumidores de setores

por meio de novos contratos também com

produtivos com participação importante na

empresas de menor porte, para que, dessa

economia do país: agronegócios, transfor-

forma, esses consumidores reduzam seus

mação de alimentos e papel e celulose.

custos com energia. Em janeiro de 2017, a
Câmara de Comercialização de Energia Elé-

E o mercado livre de energia tende a crescer.

trica (CCEE) autorizou a empresa a atuar

O Ministério de Minas e Energia (MME) lançou, em julho de 2017, uma consulta pública
para receber contribuições dos agentes
sobre aprimoramento do marco legal
do setor elétrico. A expectativa é
de que, com a aprovação dessas
mudanças, haja expansão significativa do mercado livre de

20

“Estamos

oportunidades de importação e exportação

Energia Elétrica.
No

Energia.

como

comercializador

varejista.

Nessa

tação livre (ACL) também é per-

modalidade, a Copel Energia pode repre-

mitida às unidades consumido-

sentar um conjunto de consumidores no

ras com demanda entre 500 kW e

ambiente de contratação livre. Apenas nove

3 MW, desde que a energia seja pro-

empresas estão habilitadas a participar

veniente de fontes incentivadas: PCHs,

desse novo mercado, conforme balanço da

eólicas, biomassa, solar ou biogás.

CCEE de abril de 2018.

energia, hoje restrito a con-

O diretor da Copel Energia, Antônio Spinello,

Para 2018, estão previstas melhorias no

sumidores

assegura que a empresa está atenta a essa

atendimento aos clientes a partir de treina-

dam 3 MW ou mais. A

tendência de expansão e já iniciou traba-

mentos para a equipe de vendas e relacio-

compra de energia no

lho de fidelização e de conquista de novos

namento, além da informatização das ope-

ambiente de contra-

clientes, em conjunto com as subsidiárias

rações de contratação de energia.

que

COPEL & SUSTENTABILIDADE

deman-
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MAIS
EFICIÊNCIA

Copel

Distribuição

fechou

o

ano de 2017 com seus melhores indicativos de qualidade do
fornecimento de energia, desde

que a atual metodologia de cálculo foi adotada pela agência reguladora do setor, a
Aneel. Nos últimos quatro anos, a frequência dos desligamentos diminuiu 23,3%, na
área de concessão da empresa. Já a duração das interrupções no fornecimento teve
uma redução de 25,2%. Os resultados do
ano apontam uma disponibilidade do sis-

INVESTIMENTOS REDUZEM
DESLIGAMENTOS EM 23%

tema de distribuição para os clientes atendidos da ordem de 99,88%.

do ano. Em 2017, o FEC da Copel foi de 6,79
e o DEC de 10,41.
Entre as ações implantadas para reduzir os
desligamentos está o Programa Mais Clic
Rural, que teve um investimento de R$ 70
milhões, em 2017, com a conclusão de nove
subestações de energia para aumentar a
confiabilidade do sistema que atende aos
produtores rurais do Paraná. Outras três
unidades estão em construção em Bituruna,
Ivaí e Palmeira, região Centro-Sul do estado.
O programa também já possibilitou a instalação de mais de mil religadores monofásicos, que têm como objetivo diminuir a falta

A qualidade no fornecimento de energia é

de luz, beneficiando diretamente 70 mil pro-

monitorada pela Aneel e tem como princi-

priedades, em todas as regiões atendidas

pais itens de controle a Frequência Equi-

pela Copel.

valente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC), que afere quantidade de
desligamentos, e a Duração Equivalente
de Interrupção por Unidade Consumidora
(DEC), que calcula o tempo médio que cada
imóvel atendido ficou sem energia, ao longo

A Copel Distribuição opera 369 subestações
e 197 mil quilômetros de linhas para distribuir energia integralmente a 393 municípios, além de partes de Guarapuava, Rio
Negro e Coronel Vivida, totalizando aproximadamente 4,6 milhões de ligações.

GESTÃO

CELERIDADE A PROJETOS ESTRATÉGICOS

U

ma das apostas da diretoria execu-

pelos próprios empregados da Copel, após

tiva da Copel para dar mais agili-

um amplo processo de diálogo, realizado

dade a ações primordiais à susten-

ao longo de 2016, por meio do Programa

tabilidade da empresa foi a criação, no ano

Anima. A iniciativa abriu espaço para con-

passado, do Gabinete de Gestão Estratégica.

tribuições de todo quadro funcional quanto

Funciona como uma espécie de colegiado,

a melhorias na gestão da empresa.

envolvendo todas as diretorias da holding,
e tem a finalidade de atuar, pontualmente,
em questões prioritárias como, por exem-

Fo
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plo, na redução de custos e no fomento à
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inovação tecnológica.

“A função do gabinete é fugir da estrutura
tradicional e dar velocidade à implementação desses projetos. Já trouxe resultados dentro do plano de redução de custos
e, também, com o lançamento do projeto

Os projetos conduzidos pelo Gabinete de

das startups (Copel+)”, acrescentou o pre-

Gestão

sidente Antonio Guetter. (Leia mais sobre o

Estratégica

atendem,

essencial-

mente, às prioridades que foram elencadas

Copel+ na página 15).
COPEL & SUSTENTABILIDADE
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TELECOM
NEGÓCIOS CRESCERAM
60% EM 2017

A

Copel Telecom olha o futuro na

que abre as portas para que a gente entre-

velocidade da fibra ótica e com

gue o nosso produto.”

todas as exigências de quem
procura um produto confiável,

Mesmo em um cenário de instabilidade

de alta tecnologia e que atenda à demanda

econômica e retração como o do ano pas-

crescente por banda larga. Desde 2012 no

sado, a procura pelo Copel Fibra garantiu

varejo, a empresa utiliza a expertise e o

à empresa crescer 60% em relação ao ano

nome da holding Copel de energia para

anterior. E as perspectivas apontam uma

levar o principal produto às residências, em

tendência de manter esse ritmo, em 2018,

65 municípios, e soluções corporativas de

com a crescente busca por produtos e servi-

telecomunicações em todas as 399 cidades

ços de qualidade, quando se fala em cone-

do Paraná.

xão de internet. “A internet hoje já está no
rol das utilities como água, gás e energia.

O Copel Fibra - internet residencial com

Ficar sem internet ou ter uma conexão

velocidades que chegam a até 150 megabits

instável representa riscos aos negócios e

- é a aposta da empresa para a crescente

prejuízo a quem depende da comunicação

receita e a expansão dos negócios. “Nós

online.”

pensamos no futuro dos negócios contem-
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plando o período de 2017 a 2027 e estamos

A empresa mantém parcerias com os canais

consolidando um modelo que difere das

Esporte Interativo e Cartoon Network para

outras subsidiárias pelo perfil do produto,

proporcionar acesso grátis aos seus clien-

pela atuação das nossas equipes e dos nos-

tes. Com uma robusta rede de fibras ópti-

sos profissionais e pela regulamentação do

cas, que percorre o Paraná levando soluções

setor de telecom”, explica o diretor presi-

a todos os municípios e oferecendo servi-

dente da Copel Telecom, Adir Hannouche.

ços de navegação de internet sem filtros e

“Nesse processo de expansão da rede e

similaridade de banda (ou seja, o cliente

aumento da carteira de clientes, não temos

da Copel Telecom navega sem diferença de

dúvidas de que acertamos na estratégia ao

upload e download), a empresa está conec-

colocar o nome do grupo no nosso principal

tada com o que há de mais moderno, sus-

produto, o Copel Fibra. É este sobrenome

tentável e relevante aos seus assinantes.
COPEL & SUSTENTABILIDADE
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GOVERNANÇA COMO
VISÃO ESTRATÉGICA

O

trabalho

Outra ação efetiva da Diretoria de Gover-

à companhia. A iniciativa vem de encontro

gestão e controle foi elevado a

começaram a aparecer já em 2017, quando

nança, Risco e Compliance, em 2017, foi a

ao estabelecido pela Lei Anticorrupção (nº

um novo patamar de comprometi-

foi adotado novo método de avaliação de

elaboração do Programa de Integridade da

12.846/2013) e pelo decreto nº 8.420/2015,

mento dentro da Copel. A governança está

desempenho da direção executiva da hol-

Copel. Lançado no final do ano, o docu-

que regulamentou vários aspectos da legis-

formalmente instituída como meta do Pla-

ding e subsidiárias integrais e que agora

mento consolida e padroniza ações, que já

lação. Para este ano, a meta é inserir novas

nejamento Estratégico para o ciclo 2017-

inclui, também, os conselhos de adminis-

vinham sendo realizadas dentro da empresa,

medidas e aprimorar as já existentes - um

2026. Com esse novo direcionamento e a

tração e fiscal. Coordenado por uma consul-

e agrega outros procedimentos de preven-

processo de atualização permanente, con-

criação da Diretoria de Governança, Risco e

toria externa, o sistema é informatizado e

ção, detecção e remediação de atos lesivos

forme prevê o próprio decreto.

Compliance, a empresa avançou em aspec-

prevê a avaliação 360º, isto é, entre todos

tos importantes de seu modelo de gestão

os diretores e membros dos colegiados.

aprimoramento

das

práticas

de

administrativa em atendimento à Lei nº
13.303/2016 ou Lei das Estatais.

Os

resultados

práticos

desse

No caso das diretorias, a avaliação de
desempenho se baseia nos indicadores e

“Alçamos a governança corporativa como

metas assumidos pelos executivos nos con-

pilar objetivo estratégico da companhia, o

tratos de gestão assinados com a holding.

que é uma vitória e é um resultado do tra-

Já para os integrantes dos conselhos, a ava-

balho da nossa equipe”, reforçou o diretor

liação é qualitativa. O novo sistema atende

de Governança, Risco e Compliance da hol-

às exigências da Lei 13.303, quanto ao efe-

ding, Fábio Malina Losso, ao falar sobre as

tivo comprometimento dos colegiados com

principais realizações no primeiro ano de

a administração e desempenho das empre-

atuação da diretoria.

sas.

Ao longo de 2017, o trabalho se concentrou

Com as adequações que continuarão em

no mapeamento da situação da empresa

andamento, este ano, para aderência à Lei

para identificar as necessidades de adequa-

das Estatais - e que também passam pelo

ção de todos os procedimentos relativos

AÇÕES PREVISTAS PARA 2018

CANAL DE DENÚNCIAS

DILIGÊNCIAS

GESTÃO DE RISCO

Será implantado um novo Canal

Implantação de background check

Além do plano de monitoramento

de Denúncias, por empresa espe-

nos processos de contratação de

dos riscos estratégicos ligados aos

cializada, bem como o fluxo de

fornecedores e indicação de admi-

negócios da companhia, que será

recebimento e encaminhamento

nistradores. A ferramenta permite

submetido

crivo do Conselho de Controle das Empre-

das informações. Paralelamente,

uma avaliação criteriosa da ido-

Conselho de Administração, uma

à governança corporativa, transparência,

sas Estaduais - órgão vinculado à Secreta-

será realizada uma campanha de

neidade tanto de prestadores de

consultoria externa irá reformu-

gestão de riscos e controles internos para

ria de Estado da Fazenda -, a Copel busca,

comunicação para incentivar as

serviços e fornecedores de produ-

lar a matriz de controles internos,

aderência da Copel à Lei das Estatais. A par-

ainda, atender aos requisitos para certifica-

denúncias e esclarecer quais tipos

tos como dos profissionais indi-

impondo mecanismos de auditoria

tir desse diagnóstico, a empresa iniciou a

ção no Programa Destaque em Governança

de irregularidades devem ser rela-

cados para cargos executivos na

e segurança ainda mais criteriosos

reformulação e atualização de seu estatuto

de Estatais da B3, além dos dispositivos da

tadas por meio desse canal.

companhia.

para as áreas contábil e financeira,

e regimentos.

Instrução CVM nº 586, que estão alinhados
à nova legislação federal.
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PROGRAMA DE
INTEGRIDADE:
MAIS RIGOR E
TRANSPARÊNCIA
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trimestralmente

ao

conforme regras da SOX (Lei Sar-

CONFIRA A ÍNTEGRA DO PROGRAMA DE
INTEGRIDADE NO SITE: WWW.COPEL.COM

banes-Oxley).
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GOVERNANÇA

PESQUISA
INÉDITA

ESTATAL MAIS
TRANSPARENTE DO BRASIL

O

s esforços da Copel para dar mais
clareza à divulgação de suas atividades e seu compromisso com

ações anticorrupção ficaram evidenciados
no estudo inédito realizado pelo braço brasileiro da Transparência Internacional - organização que se dedica à luta contra a corrupção no mundo. Foi a única estatal entre
as dez empresas com melhor desempenho,
posicionando-se no 8ª lugar do ranking
geral, com um índice de 96%, na avaliação
da divulgação de seu programa anticorrupção, e 75%, no quesito transparência organizacional.
Na conclusão da pesquisa da Transparência
Internacional, a Copel se distingue, ainda,
em outros dois aspectos: integra as empresas do setor elétrico, grupo que obteve
melhor pontuação média (7,7), e as de capital aberto, únicas cuja nota (7,0) ficou acima
da média geral (5,7). “Temos trabalhado
intensamente para evoluir nas práticas de
governança, transparência e compliance,
atendendo não só a legislação brasileira,
mas as regulamentações e expectativas do
mercado internacional. Esse estudo comprova que estamos na direção certa”, avaliou o presidente da Copel, AntonioGuetter.
Embora aponte a necessidade de aprimoramento nas práticas de transparência corporativa, o estudo conclui que “as companhias brasileiras pesquisadas são vitrine de
melhores exemplos para outras empresas”.
O estudo realizado pela primeira vez no
Brasil

pela

Transparência

Internacional

envolveu as 100 maiores empresas e dez
maiores bancos e tomou por base levantamento feito pelo jornal Valor Econômico, no
segundo semestre de 2017. O resultado da
pesquisa está no documento Transparência
em Relatórios Corporativos, disponível na
internet (transparenciacorporativa.org.br).
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SUSTENTABILIDADE

A Lei 13.303/2016 veio reforçar o compro-

volvimento sustentável - uma forma de

misso da transparência nos resultados das

pensar na solidez, potencial de crescimento

estatais, tornando obrigatória a divulgação

e sobrevivência da companhia, no longo

anual do relatório integrado ou de susten-

prazo.

tabilidade.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE

Além de ser um instrumento de prestação

abrange a holding e suas subsidiárias. É

de contas à sociedade, acionistas e aos pró-

publicado anualmente e fica disponível para

prios empregados, o relatório serve como

download no site: www.copel.com.

diretriz para um processo de evolução permanente do alinhamento entre o planejamento estratégico da empresa e o desen-

SUSTENTABILIDADE
EMPRESARIAL

MAIS TRANSPARÊNCIA
E CLAREZA

O

O Relatório de Sustentabilidade da Copel

Relatório de Sustentabilidade da

COPEL PELA 12ª VEZ
NA CARTEIRA DO ISE

Copel 2017 segue as novas normas
da Global Reporting Initiative - GRI

Standards, que são uma evolução das diretrizes GRI-G4. Uma das principais mudanças
diz respeito à forma como os indicadores
de desempenho são relatados, dando mais

COPEL

clareza às informações. Os números não
são apresentados de forma isolada, mas,
sim, acompanhados de explicações sobre

&

a estratégia de gestão da empresa sobre
aquele indicador.

2017

seus processos. Assim que a B3

empresarial e governança, com

em incorporar boas práti-

anuncia o resultado, normalmente,

base em informações públicas, a

cas de gestão financeira,

em novembro, a empresa analisa

Copel melhorou seu desempenho

de pessoas, no relacionamento

seu desempenho para identificar

no segundo semestre, recebendo

com seus públicos (comunidade,

os pontos que necessitam mais

pontuação 3.7 (em uma escala

consumidores, investidores) e no

atenção e aprimoramento.

de 0 a 5) contra os 3.1, que havia

cuidado com o meio ambiente

A Copel segue as normas GRI para a elabo-

2018, entre as empresas que com-

ração do Relatório de Sustentabilidade e do

põem a carteira do Índice de Sus-

Relato Integrado do IIRC (International Inte-

tentabilidade

grated Reporting Council), pois são essas as

da B3 (ex BM&FBovespa). A nova

principais referências mundiais para apre-

carteira ISE, que vigora até 4 de

sentação

econômico,

janeiro de 2019, reúne 33 ações de

social, ambiental e de governança, aos seus

30 companhias. Fazer parte dela

públicos de interesse. Essas metodologias

é um diferencial importante aos

de publicação são, também, critérios de

olhos do mercado financeiro.

dos

desempenhos

empresas que compõem a carteira ISE (leia
mais na matéria ao lado).

COPEL & SUSTENTABILIDADE

constante

levou a Copel a se manter, em

avaliação da B3 no processo de seleção das

30

A

preocupação

Empresarial

(ISE)

As áreas da Copel internalizaram o
índice como ferramenta de gestão,
buscando melhorias contínuas em

Em 2017, a Copel também manteve

obtido no período anterior.

participação no Morgan Stanley

Ao incorporar as melhores prá-

Capital International (MSCI) ESG

ticas internacionais de geração

Ratings, que avalia o desempenho

de valor para os investidores, a

em sustentabilidade de empresas

Copel busca integrar, até 2020, o

listadas na Bolsa de Nova York.

Dow Jones Sustainability Index

Repetindo a classificação obtida

(DJSI). A conquista desse índice

nos dois anos anteriores, a Copel

está no planejamento estratégico

ficou entre as 20 melhores empre-

da empresa.

sas do segmento de utilities.
Na

classificação

FTSE4Good,

que avalia, a cada seis meses, o
desempenho em sustentabilidade

COPEL & SUSTENTABILIDADE
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AÇÕES JUNTO
À COMUNIDADE
SÃO PREMIADAS

Fo
to:
Da
nie
la

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Ca
tis
ti

SUSTENTABILIDADE

O

s programas da Copel Distribuição

O Programa Iluminando Gerações é uma

viés social e ambiental. A empresa libera

nas áreas educacional, social e de

das ações mais consolidadas na empresa.

os empregados para trabalhos voluntários,

voluntariado mereceram o reco-

Tem cunho educativo e busca repassar de

durante quatro horas por mês, e oferece

nhecimento da Associação Brasileira das

forma lúdica, aos alunos do 4º e 5º ano do

apoio, cedendo espaço físico para os pro-

Distribuidoras de Energia Elétrica (Abra-

ensino fundamental, noções de segurança

jetos.

dee). Na premiação de 2017, além do título

no uso da energia, conceitos básicos de efi-

de melhor distribuidora de energia do país

ciência energética e de responsabilidade no

(entre as empresas com mais de 500 mil

uso dos recursos. Em 2017, essas ativida-

consumidores), a subsidiária conquistou

des foram estendidas a empresas e outras

seu segundo troféu na categoria Responsa-

instituições, por meio de parcerias com as

bilidade Social. O prêmio é concedido com

comissões internas de prevenção de aciden-

base nos indicadores do Instituto Ethos, que

tes.

avaliam práticas empresariais socialmente

COPEL & SUSTENTABILIDADE

nhança, cuja proposta central é estender e
intensificar o trabalho social junto às instituições, que estão instaladas em um raio de
dois quilômetros das unidades administrativas da Copel Distribuição em todo o estado.
Já foram realizadas ações em Ponta Grossa

Também já consolidado na cultura da Copel,

e Cascavel, como aulas de reforço escolar e

o EletriCidadania é um programa de volun-

plantio de hortas nas escolas. O programa é

Conheça alguns dos programas de respon-

tariado, por meio do qual os empregados

uma extensão do EletriCidadania, pois são

sabilidade social da Copel:

desenvolvem campanhas de arrecadação de

os empregados voluntários que realizam

donativos e ações, individuais ou em grupo,

esse trabalho, mas a intenção é envolver,

de apoio a instituições assistenciais, com

também, a comunidade.

responsáveis.
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Em 2017, foi criado o Programa Boa Vizi-
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REFERÊNCIA PARA
CUMPRIMENTO DAS
METAS GLOBAIS

COMO FUNCIONA

As primeiras ações do Centro Brasil Sul

A coordenação executiva do Centro Bra-

estão voltadas, justamente, à busca dessas

sil Sul do Programa Cidades está sob res-

parcerias no meio acadêmico. Também está

ponsabilidade da Copel, que conta com as

em estruturação o modelo de governança,

parcerias do Paranacidade - serviço autô-

que servirá de base para a implantação dos

nomo vinculado à Secretaria de Estado do

demais centros ao redor do mundo. O Pro-

Desenvolvimento Urbano -, responsável

grama Cidades tem sede em Melbourne, na

pela parte técnica, e do Conselho Estadual

Austrália, e um braço em Nova York, Estados

de Desenvolvimento Econômico e Social

Unidos. Em outubro de 2017, foi inaugurado

(Cedes) - ligado à Casa Civil do Governo

na USP, em São Paulo, o escritório regional

do Estado -, que cuidará da articulação

para a América Latina. No Brasil, por conta

interinstitucional.

O Centro terá, ainda,

de sua extensão territorial, está prevista a

o apoio técnico-científico de universida-

implantação de mais quatro centros para

des na elaboração dos projetos para fazer

representar as demais regiões do país.

frente aos principais desafios urbanos, no
A concepção de ações que irão ajudar o

Pacto Global, a convite da própria ONU, em

Brasil a atingir, até 2030, as metas da Orga-

2000, formalizando seu compromisso com

nização das Nações Unidas (ONU) para o

a sustentabilidade e a responsabilidade

desenvolvimento sustentável se dará na

social. E, desde o lançamento dos ODS,

sede administrativa da Copel, em Curitiba.

em setembro de 2015 (leia mais na pró-

A empresa passou a abrigar, em outubro do

xima página), vem adequando suas estra-

ano passado, um dos centros do Programa

tégias de gestão empresarial aos 17 obje-

Cidades, do Pacto Global da ONU, que tem

tivos propostos pela ONU. A Copel tem um

o propósito de incentivar o cumprimento

papel importante no atendimento ao ODS 7,

da Agenda 2030 pelos municípios em todo

que se refere à energia limpa e acessível.

o mundo. O histórico de comprometimento

No entanto, suas ações, de alguma forma,

da Copel com a sustentabilidade socioam-

também contribuem para o atingimento de

biental e seu pioneirismo em várias frentes

todos os demais objetivos.

âmbito do desenvolvimento sustentável.

O QUE SÃO
OS ODS

O

s Objetivos de Desenvolvimento

Os 17 objetivos e 169 metas a serem atingi-

Sustentável (ODS) foram defini-

dos nos próximos 13 anos estão reunidos no

dos pela Organização das Nações

documento “Transformando Nosso Mundo:

Unidas (ONU), durante cúpula realizada em

a Agenda 2030 para o Desenvolvimento

setembro de 2015. Integram uma agenda

Sustentável”. O novo protocolo mundial dá

mundial para orientar os 193 países mem-

continuidade aos Objetivos de Desenvolvi-

RECONHECIMENTO

bros - entre os quais o Brasil - em ações

mento do Milênio (ODM) - implementados

A escolha do Paraná como articulador das

estratégicas e políticas públicas nas áreas

entre os anos de 2000 e 2015 - e se propõe

A Copel prioriza o uso de fontes renováveis

ações da Agenda 2030, no Sul do Brasil,

de combate à pobreza e redução das desi-

a perseguir as metas que não foram atingi-

de energia, que respondem por 93% de seu

também não se deu por acaso. O estado é

gualdades, segurança alimentar, saúde e

das, bem como amplia o compromisso dos

parque gerador, agrega ações socioambien-

o primeiro no mundo a ter todos os seus

bem-estar social, educação, igualdade de

países com outras vertentes dos direitos

tais na implantação de seus empreendimen-

399 municípios comprometidos com os

gênero,

humanos e da proteção do planeta.

tos, e está constantemente em busca de

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

consumo e produção sustentáveis e conser-

Saiba mais sobre a Agenda 2030 no site:

avanços tecnológicos que assegurem mais

(ODS) - condição que rendeu ao governo

vação ambiental, entre outras.

nacoesunidas.org

eficiência com menor impacto nas suas

paranaense

operações. “A Copel sempre foi referência

ONU, durante a World Family Summit 2017,

na questão ambiental. Isso está no DNA da

evento realizado em dezembro, em Gene-

empresa e vai muito além do atendimento

bra, na Suíça. O prêmio foi um reconheci-

aos requisitos legais dos projetos”, destacou

mento pelo esforço do estado em estimular

o presidente da holding, Antonio Guetter.

os municípios a adotarem práticas de ges-

de inovação tecnológica pesaram na escolha da companhia como referência para a
Região Sul do País.

premiação

concedida

saneamento,

energia,

inovação,

pela

tão alinhadas aos ODS. A Copel também foi
O executivo lembra que a Copel foi uma das

premiada.

primeiras empresas brasileiras a aderir ao
34
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NOVO FORMATO

EMISSÕES
DE GEE

EDUCA ODS

Assegurar educação inclusiva e de qua-

Uma das primeiras iniciativas foi o traba-

lidade é um dos Objetivos do Desenvolvi-

lho de conscientização sobre os ODS com

mento Sustentável (ODS) e tem influência

alunos e a comunidade de Faxinal do Céu,

direta no cumprimento das outras metas

no interior do Paraná, usando como ferra-

mundiais. Para dar ainda mais atenção aos

menta lúdica, um quebra-cabeça gigante.

temas socioeducacionais da Agenda 2030, a

Também foram realizadas oficinas e video-

Copel decidiu criar, em 2017, o EducaODS,

conferências sobre temas ligados ao desen-

estabelecendo novo formato e direciona-

volvimento sustentável, envolvendo 670

mento ao programa, antes chamado de Edu-

pessoas, entre empregados, terceirizados e

cação para Sustentabilidade.

fornecedores.

AÇÕES DA COPEL
MERECEM RECONHECIMENTO

P

elo terceiro ano consecu-

cas de gestão da empresa na área

los e, certamente, terá reflexos nas

tivo, a Copel recebeu o Selo

de mudanças climáticas.

metas da empresa de reduzir em

Clima Paraná, na categoria

ouro, em reconhecimento ao tra-

Fo
to:
Ar
qu
ivo

Co
pe
l

balho de divulgação do inventá-

5% as emissões da frota própria,

CAMPANHA USE
ETANOL

PEGADA DE CARBONO

rio de emissão de gases de efeito
estufa (GEE), decorrente de suas
operações.

O

levantamento

A Copel em parceria com a Fun-

se

dação Getúlio Vargas realizou, em

traduz em uma ferramenta essen-

2017, um estudo piloto para avaliar

cial para a empresa estabelecer

a pegada de carbono dos Com-

estratégias de redução das emis-

plexos Eólicos de Cutia e Bento

sões, em sintonia com as metas

Miguel, em implantação no Rio

mundiais. A certificação é dada

Grande do Norte. Foram identi-

pela Secretaria de Estado do Meio

ficadas as principais fontes de

Ambiente e Recursos Hídricos. Em

emissão de GEE e estimados os

2017, além da holding, as subsidiárias de geração e transmissão, distribuição e de telecomunicações
conquistaram o Selo Clima Ouro.
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até o final deste ano.

volumes correspondentes, desde a
Com a implantação do Programa
de Mudança do Clima, a Copel

etapa de construção até o fim da
vida útil dos parques.

passou a intensificar as ações

O estudo foi baseado na metodo-

Para obter o selo, na categoria

internas para o cumprimento de

logia de avaliação do ciclo de vida

ouro, as empresas devem fazer o

metas de redução da emissão de

- que se propõe a mensurar pos-

registro público dos inventários de

GEEs - uma das diretrizes do pro-

síveis impactos ambientais resul-

emissão de GEE e submetê-los a

grama. Entre os meses de agosto e

tantes de um processo ou produto

auditorias independentes, credita-

dezembro de 2017, realizou a Cam-

- e deve orientar a implantação de

das pelo Inmetro. A Copel publica

panha Use Etanol, com o obje-

outros projetos da Copel quanto à

seu inventário na plataforma do

tivo de reduzir as emissões e os

mitigação das emissões.

Programa Brasileiro GHG Protocol

custos com combustível - metas

e do Carbon Disclosure Project,

que também estão no escopo do

onde, além do levantamento de

Programa de Ecoeficiência. A ação

emissões, são relatadas as práti-

envolveu inicialmente 952 veícuCOPEL & SUSTENTABILIDADE
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ACESSO
À INTERNET

bairro Santa Quitéria, em Curitiba,
e envolveu empregados voluntá-

INCLUSÃO DIGITAL
E RESPONSABILIDADE

rios da Copel, moradores e comerciantes da região.
O último encontro de 2017 do
programa Papo com o Presidente
reuniu empregados com deficiência, também como parte das atividades do Dezembro Inclusivo. A
ação, que acontece mensalmente,

ACESSIBILIDADE

em que os empregados podem
expor suas percepções sobre o
dia a dia de trabalho. “Tenho por
princípio a integração, o estar
junto com todos os empregados.
Não poderia perder a oportuni-

Em paralelo à expansão de sua

ações estão inseridas no compro-

rável do cyberbullying entre ado-

infraestrutura

telecomunica-

misso da empresa com os Objeti-

lescentes. A partir dessa consta-

ções para atender à crescente

vos de Desenvolvimento Susten-

tação, a instituição desenvolveu o

demanda

eficien-

tável (ODS), no que diz respeito

projeto Internet sem Bullying - ini-

tes nessa área, a Copel Telecom

à promoção de sociedades pací-

ciativa que foi prontamente abra-

tem desenvolvido ações junto à

ficas, à educação de qualidade e

çada pela Copel Telecom.

comunidade,

seu

equidade para todas as crianças e

compromisso com a responsabi-

à promoção da saúde e bem-estar.

O grupo de trabalho de acessibi-

lidade social. Além de promover

“Queremos que a nossa rede seja

lidade, que reúne representantes

a inclusão digital, a empresa tem

a melhor, a mais confiável e tam-

de todas as subsidiárias da Copel,

se dedicado a campanhas de sen-

bém a mais segura para nossas

desenvolveu uma série de ativi-

sibilização para o uso responsável

crianças. Estamos plantando essa

dades, ao longo do ano, com o

da internet. Com a parceria do Ins-

semente por meio desse projeto.

propósito de manter o interesse

tituto Abrace Programas Preven-

Conectamos as pessoas e que-

Acompanhe

Uma das ações do Dezembro Inclu-

e comprometimento de empre-

tivos, iniciou em 2017 o projeto

remos que elas continuem nave-

do programa em: www.facebook.

sivo foi a blitz de conscientização

gados e gestores com a melhoria

Internet Sem Bullying. A proposta

gando, mas de forma consciente e

com/internetsembullying/

de motoristas sobre a atenção ao

contínua das práticas de inclusão

central é levar orientações aos

responsável.”

trânsito e respeito aos pedestres

de pessoas com deficiência na

adolescentes quanto à ética no

com limitações físicas - iniciativa

empresa. Para 2018, está prevista

relacionamento virtual, por meio

de um dos empregados cadeiran-

a realização do curso “Conhe-

de palestras em escolas da rede

tes da Copel, Rhodes Rodrigues.

cendo a Pessoa com Deficiência”,

pública estadual de ensino.

A mobilização aconteceu próxima

que será ministrado na modali-

a um dos polos da empresa, no

dade de educação à distância.

dade de me aproximar do mundo
de quem convive com a deficiência e enfrenta todos os dias os

UMA DÉCADA
DE INCLUSÃO

desafios de se fazer integrado em
um mundo ainda tão excludente”,
declarou

o

presidente

Antonio

Guetter.

O Programa Corporativo de Aces-

nha chamou a atenção para as

sibilidade

questões mais sensíveis à aces-

da

Copel

completou

10 anos, em 2017. Para marcar a

sibilidade:

primeira década de atividades, a

comunicação e design urbano.

empresa lançou mais uma ação: o
Dezembro Inclusivo - mês em que
se comemora o Dia Internacional
da Pessoa com Deficiência. A data,
3 de dezembro, foi instituída pela
Organização das Nações Unidas
(ONU), em 1993. Durante todo o
mês, foram realizadas diversas
ações de sensibilização, em várias
regionais da empresa. A campa38
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ção da empresa e é um momento

Oy
am
a

busca a aproximação com a dire-

atitude,

arquitetura,

de

por

serviços

reafirmando

Segundo
Abrace

a

executiva-chefe

Programas

escolar para formar uma rede de
multiplicadores de valores como
empatia, igualdade e respeito, e
estimular a cultura da paz.
o

desenvolvimento

preventivos,

Karine Horta, pesquisas realizadas com pais, alunos e dirigentes
de escolas, nos últimos três anos,

Hannouche,

apontaram um aumento conside-

que

jeto envolvem toda a comunidade

do

O diretor da Copel Telecom, Adir
lembra

As ações de sensibilização do pro-

essas
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A contribuição da Copel para o fortaleci-

damente 2 mil famílias da Região Metropoli-

mento do sistema elétrico brasileiro vem

tana de Curitiba e de Ponta Grossa.

acompanhada de ações socioambientais,

SUSTENTABILIDADE
COMPROMISSO COM
AS PESSOAS
E O MEIO AMBIENTE

que reafirmam o compromisso da empresa

CULTIVAR ENERGIA

com o desenvolvimento sustentável. Nas

Outra ação da Copel, que associa responsa-

áreas de abrangência dos empreendimen-

bilidade socioambiental e segurança, junto

tos, em operação ou em implantação, a

a moradores do entorno das linhas sob

companhia realiza programas como o Linha

concessão das subsidiárias de transmis-

Livre. Em 2017, a iniciativa mereceu o reco-

são e distribuição, é o Programa Cultivar

nhecimento

Benchmarking

Energia. A proposta é incentivar o plantio

Brasil, que colocou a Copel no ranking

orientado de hortas comunitárias orgânicas

nacional de instituições detentoras das

sob as redes ou em áreas próximas às ins-

melhores práticas de gestão socioambien-

talações elétricas. Um piloto do programa

tal, e, ainda, o Selo Sesi ODS.

foi realizado em parceria com Prefeitura de

do

Programa

O Programa Linha Livre, desenvolvido pela
Superintendência de Meio Ambiente da
Copel Geração e Transmissão, tem o pro-

Maringá, nos últimos quatro anos, e envolveu 140 famílias, com resultados bastante
positivos.

pósito de promover intervenções sociais

Além da questão da segurança, a iniciativa

junto a ocupações irregulares nas faixas de

alia vários outros benefícios para os mora-

segurança das linhas de transmissão. É rea-

dores, que têm a chance de uma ocupação

lizado um diagnóstico socioeconômico das

alternativa e renda extra, ou mesmo, de

famílias que residem nessas áreas, ações

melhorar a qualidade da alimentação. As

educativas e de sensibilização sobre os ris-

famílias contam com apoio para se orga-

cos de acidentes com energia elétrica, além

nizar, assistência técnica e insumos para o

da interlocução junto ao poder público para

plantio das hortas. Em 2017, foram firmadas

a regularização das áreas e a melhoria nas

parcerias com as prefeituras de Cascavel e

condições de vida dessas pessoas. Somente

Ponta Grossa para estender o programa a

no ano passado, foram atendidas aproxima-

esses municípios.
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Dentro do Programa de Compen-

Uma das medidas de compensa-

tio sustentável, beneficiamento e

sação Social da LT Araraquara II

ção previstos no Projeto Básico

comercialização. Até abril do ano

– Taubaté - empreendimento no

Ambiental da Usina Hidrelétrica

passado, o trabalho envolveu 100

interior de São Paulo - a Copel pro-

Colíder (MT) é o Programa de

propriedades dos municípios de

moveu a relocação de famílias em

Fomento

Colíder, Itaúba, Nova Canaã do

situação de vulnerabilidade social,

Arranjos Produtivos Locais Sus-

que residiam na área do traçado da

tentáveis, que visa melhorar a

linha, para outras moradias. Dois

produtividade

assentamentos rurais da região

rurais familiares da região, a par-

também foram beneficiados com

tir da capacitação dos agriculto-

melhorias nas propriedades.

res em técnicas de gestão, plan-

e

Monitoramento

nas

de

Norte e Cláudia.

propriedades
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LICENÇA
PRÉVIA
O licenciamento ambiental das obras de

licença prévia. Como a linha passa por dois

uma linha de transmissão entre a Subesta-

estados, o licenciamento está sob respon-

ção Curitiba Leste, em São José dos Pinhais

sabilidade do Instituto Brasileiro do Meio

(PR), e a SE Blumenau (SC) foi um dos

Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-

desafios para a equipe da Superintendên-

veis (Ibama).

cia de Meio Ambiente da Copel Geração e
Transmissão, em 2017. Um trecho da rede de
142 km passa pela área rural de Pomerode
(SC), conhecida como Vale do Rio da Luz.
A região, incluindo sua paisagem, é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan), que identificou
no local as mais conservadas construções
e tradições herdadas dos imigrantes europeus, no Sul do Brasil.
De acordo com a superintendente de Meio
Ambiente da Copel GeT, Luisa Nastari, esse
processo de licenciamento está sendo diferenciado e inédito. A empresa recorreu,

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
A apresentação do empreendimento e do
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COPEL USA RECURSO INÉDITO

resultado dos estudos ambientais se deu
em

audiências

públicas

realizadas,

em

GANHO
AMBIENTAL

setembro, nos municípios de São José dos
Pinhais e Jaraguá do Sul (por onde a linha
passará). Os encontros coordenados pelo
Ibama tiveram grande adesão da população.
Com isso, a Copel cumpriu parte importante
do processo de licenciamento ambiental.

COPEL RETIRA LINHA DO
PARQUE ESTADUAL DO GUARTELÁ

inclusive, à tecnologia e apresentou uma
maquete virtual da linha para demonstrar

Além do reforço elétrico, a recons-

pos Gerais. A criação dessas UCs

atração turística e que se constitui

ao Iphan o baixo impacto do empreendi-

trução da linha de transmissão

foi posterior à implantação da LT

em importante patrimônio natural

mento, que é de extrema relevância para o

entre os municípios de Figueira,

Figueira - Ponta Grossa Norte, que

e arqueológico são os cânions do

reforço no atendimento elétrico ao Sul de

no Nordeste paranaense, e Ponta

operava há mais de 50 anos.

rio Iapó, onde, à margem direita,

Santa Catarina.

Grossa, trouxe ganhos ambien-

O resultado de tanto esforço veio com o
parecer favorável do órgão à emissão da
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se encontra a RPPN Itatyba.

tais significativos para a região. O

O Parque do Guartelá é um dos

antigo circuito deu origem a duas

últimos remanescentes bem con-

As torres da linha que ficavam no

linhas, cujo traçado foi desviado

servados de campos com vege-

Parque do Guartelá começaram a

das áreas de duas unidades de

tação nativa, no Paraná. Abriga

ser desmontadas em meados de

conservação - o Parque Estadual

espécies raras e até ameaçadas

2017, trabalho que foi concluído

do Guartelá e a Reserva Particular

de extinção da fauna e flora. Por

este ano.

do Patrimônio Natural (RPPN) Itay-

isso, a importância em reduzir as

tyba, ambas na região dos Cam-

interferências na área. A principal
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GESTÃO
DE PESSOAS
COPEL ENTRE AS MELHORES
EMPRESAS PARA TRABALHAR
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SANGUE LARANJA

demandas. Um dos desdobramentos do Anima foi o programa Liderança Transformadora, que teve o
objetivo, justamente, de atualizar

QUALIDADE

os gerentes em boas práticas de
gestão de pessoas.

A maior pesquisa de clima orga-

ambiente de trabalho, e no levan-

nizacional e gestão de pessoas do

tamento das práticas de gestão

Brasil, realizada pela revista Você

de pessoas, a partir de questio-

GREAT PLACE TO
WORK

S/A, colocou a Copel na lista das

nário respondido pela empresa.

Há uma série de outras ações

150 melhores empresas para tra-

Envolve, ainda, dinâmicas presen-

de integração e valorização dos

balhar. O resultado do levanta-

ciais com empregados e gestores.

empregados, que acabaram refle-

mento foi divulgado em outubro
do ano passado. Além das políticas de remuneração, benefícios e
de formação profissional, a abertura de vários canais de diálogo e
aproximação entre empregados e
gestores teve um peso importante
para que a empresa integrasse o
ranking.

superintendente

da

Coorde-

nação de Recursos Humanos da
Copel, Cássio Vargas Pinto, avalia que a instituição do Programa
Anima foi um dos principais avanços para melhorar a percepção do
empregado em relação à empresa.
A iniciativa fez com que ele se
sentisse mais valorizado ao con-

“Figurar nessa seleta lista é um

tribuir com o planejamento estra-

prêmio

que

tégico da empresa e, dessa forma,

fizemos nos últimos anos para

ampliasse seu comprometimento

criar um ambiente de transparên-

com os resultados.

aos

investimentos

cia, diálogo e valorização de nos-

PRÊMIO ABRADEE

PRÊMIO CIER

PRÊMIO IASC

tindo nas pesquisas de clima orga-

Pela sexta vez em sete anos, a

A Copel também conquistou, pela

A companhia foi destaque, ainda,

nizacional e não apenas no Guia

Copel foi eleita a melhor distri-

quinta vez, o prêmio de melhor

no Índice Aneel de Satisfação do

Você S/A. A subsidiária Copel Dis-

buidora de energia do Brasil, na

distribuidora de energia da Amé-

Consumidor (IASC), com o título

tribuição, que concentra cerca de

categoria avaliação do cliente do

rica Latina e Caribe concedido

de melhor distribuidora de ener-

dois terços dos empregados da

Prêmio Abradee, que considera

pela

Integração

gia do País e da região Sul, entre

Copel, figurou no ranking Melho-

aspectos como qualidade no for-

Energética Regional (Cier), prin-

empresas com mais de 400 mil

res Empresas para Trabalhar no

necimento

atendi-

cipal instituição do setor elétrico

clientes. O indicador da agên-

Paraná 2017, da consultoria Great

mento ao consumidor e comunica-

no continente. Concorreu com 57

cia reguladora toma por base a

Place to Work. “Nós temos tra-

ção com os clientes.

empresas de distribuição de 13

satisfação do consumidor com os

países.

serviços prestados, relação custo-

balhado fortemente com o nosso
corpo

gerencial

para

estreitar

a relação com o empregado e

qual se ouviu os 8,5 mil emprega-

das ações é o Copel Sem Distân-

dos da Copel - que foram identi-

cia, que promove encontros entre

A seleção das empresas é bas-

ficadas, por exemplo, lacunas na

gerentes e empregados nos maio-

tante

em

comunicação entre o corpo geren-

res polos da empresa”, lembrou o

entrevistas com empregados, que

cial e os trabalhadores, e propos-

executivo, que também participou

medem o grau de satisfação com o

tas medidas para atender a essas

das visitas.

criteriosa.
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Baseia-se

energia,

de

-benefício dos serviços, satisfação
geral e confiança no fornecedor.

o diretor da Copel Distribuição,
Maximiliano Andres Orfali. “Uma

presidente Antonio Guetter.

de

Comissão

aumentar sua confiança”, afirmou

Foi a partir desse diagnóstico - no

sos profissionais”, comemorou o
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COPEL
EM NÚMEROS
8.245

CANAIS DE
RELACIONAMENTO

93%

5.313,4 MW

empregados

de capacidade

de usinas com

instalada

4,6 milhões
de consumidores

fontes renováveis

R$ 500 milhões
na melhoria da rede elétrica
de áreas rurais do Paraná

R$ 1,1 bilhão

Maior programa de eletrificação rural do Brasil

Investimento em 2017

R$ 2,9 bilhões

Prêmio

CIER

Previsão de investir em 2018

R$ 6,3bilhões
Valor de mercado

28

Usinas próprias

de Melhor Distribuidora da América
Latina e Caribe 2017

33 mil km

de fibra óptica

no Rio Grande do Norte

0800 51 00 116 e copel@copel.com

conselho.etica@copel.com para orientações
e denúncias de descumprimento do código de
conduta copel.

0800 41 41 81 e telecom@copel.com

0800 643 5656 para denúncias de natureza
legal, financeira e contábil.

Assuntos corporativos

Assédio moral

+55 (41) 3331-4141 e 3310-5050

codam@copel.com para empregados

Outros canais

Redes sociais e site

Agência virtual e chat online

Facebook

www.copel.com

www.facebook.com/copel

SMS

Twitter

Mensagem de falta de energia para 28593,
com o texto “SL”e o número da unidade
consumidora

twitter.com/copel_PR

Copel Telecom

Prêmio
Abradee*

Melhor distribuidora de energia do
Brasil na categoria avaliação do cliente

Conquistado pela sexta vez nos últimos 7 anos
*Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia

Usinas em construção

Parques Eólicos

Conselho de orientação ética

Canais de comunicação confidencial

Conquistado pela
quinta vez em 7 anos

24

Atendimento

0800 647 0606 e ouvidoria@copel.com

De lucro líquido

R$ 2,5 bilhões

Canais de denúncia

Ouvidoria

MAIS CLIC RURAL

98% no Paraná

Telefones

2 hidrelétricas
UHE Colíder e
UHE Baixo Iguaçu

Complexo
Eólico Cutia
no Rio Grande
do Norte

www.copel.com
www.copeltelecom.com

Copel Mobile

Aplicativo gratuito para smartphones e
tablets android e IOS
Agências de atendimento

7 mil km

Localize a mais próxima em
www.copel.com

2018

de linhas de transmissão
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