


MENSAGEM DO
PRESIDENTE

Na Copel, sustentabilidade não é apenas um modo de fazer, mas 

principalmente uma visão de futuro que a empresa busca levar 

aos dez estados brasileiros onde está presente.

Este olhar  panorâmico tem sido uma fórmula de ouro para 

enfrentarmos um dos períodos mais turbulentos vividos 

pelo setor elétrico brasileiro nos últimos anos - período em que soubemos 

criar oportunidades de crescimento sustentável que somente as crises mais 

complexas oferecem. A resposta a estes desafios nos permitiu alcançar 

resultados significativos, como R$ 1,3 bilhão de lucro líquido em 2015.

Em um ano em que a governança do país e das empresas protagonizou os 

noticiários e colocou sob holofotes a transparência de suas práticas , a Copel 

intensificou suas ações nesse sentido, consolidando sua gestão transparente e 

responsável. 

Criamos a área de Integridade Corporativa para coordenar as atividades 

de compliance, gestão de riscos e controles internos, reafirmando o nosso 

compromisso de combate à corrupção.

Também foi criada a Coordenação de Inovação visando estimular o 

desenvolvimento tecnológico e a geração e renovação de produtos, serviços 

e processos. Paralelamente, estão em andamento o Programa Anima, que 

implantará ações de valorização dos empregados, e o  Programa de Formação 

de Lideranças, que busca o aprimoramento contínuo da nossa gestão. 

Além disso, atentos às discussões atuais sobre implicações das mudanças do 

clima, no primeiro semestre de 2015 passamos a integrar a plataforma Empresas 

pelo Clima (EPC), que visa facilitar a transição do país para uma economia de 

baixo carbono.  Prova desse compromisso é o êxito de nossa estratégia de 

diversificação do parque gerador, com a entrada em operação de 15 parques 

eólicos próprios no Nordeste, totalizando ao final do ano de 2015, 330,5 MW de 

potência instalada. Serão construídos ainda mais 13 parques eólicos até o final 

de 2018.

E, rumo à atuação sustentável, a 

companhia permanece no Índice de 

Sustentabilidade da Bovespa (ISE) e 

integra o índice de sustentabilidade da 

Morgan Stanley Capital International 

(MSCI).

São iniciativas como estas que desenham 

e dão início à construção da Copel do 

futuro.

Boa leitura

LUIZ FERNANDO LEONE VIANNA

Diretor-Presidente

Foto: Juliano Pericles Petryk Dias
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Cada vez 
mais limpa

A transformação da matriz 

energética global em fa-

vor de fontes limpas e 

renováveis – como hídri-

ca, solar, eólica e de biomassa – veio 

para ficar, e a Copel é protagonista 

neste movimento.

Em 2015, a Companhia colocou em  

operação 15 parques eólicos no Nordeste, 

com um total de 330,5 MW. Somadas 

às hidrelétricas de seu parque gerador, 

as novas eólicas elevaram para 93% a 

participação das fontes renováveis na 

matriz da empresa. 

A aposta nas eólicas teve grande im-

pulso em 2013, com a criação da Co-

pel Renováveis, e se consolidou no 

planejamento estratégico de 2015, que 

adotou a plena sustentabilidade como 

visão de longo prazo e o aumento da 

participação das fontes alternativas 

renováveis na matriz como principal 

diretriz da subsidiária de geração. 

A Copel possui hoje 737 MW de ca-

pacidade de geração em construção 

– incluindo duas hidrelétricas e o 

Complexo Eólico Cutia, no Rio Grande 

do Norte. Quando estiver concluída, 

Cutia praticamente dobrará a ca-

pacidade total de geração eólica da 

Copel, consolidando sua presença 

no Estado que usufrui dos melhores 

ventos do planeta, em benefício de 

uma matriz energética cada vez mais 

limpa para todo o Brasil.

No Paraná, o Programa Mais Clic 

Rural, coordenado pela Copel Dis-

tribuição, está implementando redes 

inteligentes para melhorar a quali-

dade do fornecimento nos principais 

polos de produção agropecuária do 

Paraná, e em breve terá um impor-

tante papel para a diversificação da 

matriz energética. Isso porque a au-

tomação das redes abre caminho 

para a geração distribuída a partir 

de biomassa dos resíduos da pro-

dução rural, reunindo os produtores 

em sistemas energéticos autossufici-

entes, os microgrids, que conferem 

maior segurança e continuidade ao 

fornecimento de energia para todo o 

sistema elétrico. 

Com novos parques eólicos, fontes renováveis passam a 
responder por 93% da capacidade de geração da Copel

Em 2018, o conjunto resultará em 643,4 MW de capacidade eólica, o suficiente para 
abastecer uma cidade com 2 milhões de habitantes. Os quatro complexos abrigarão 
28 parques eólicos, em um investimento total de R$ 3,5 bilhões.
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Energias renováveisEnergias renováveis
Brasil (MW)

86.842
Hidrelétricas

13.257
Biomassa

8.715
Eólica

5.220
Pequenas Centrais 

Hidrelétricas

78
Biogás

87
Biocombustíveis

21
Solar

86%

UHE

7%

UTE

1% PCH

6%

EOL5.683MW

Copel

Foto: Carlos Borba

Foto: Daniela Catisti
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Gestão
sólida e 
transparente

C
om o objetivo 

de ampliar a 

divulgação da 

conduta ética 

e transparente 

dentro e fora 

da Copel, em 2015 foi desenvolvido 

o Portal Copel Compliance, 

disponível para o público interno 

e externo, apresentando os 

mecanismos adotados pela 

Companhia e que orientam suas 

atividades.

As práticas de integridade estão 

alinhadas ao compromisso público 

da Companhia em combater a 

corrupção. Para fortalecer práticas 

de compliance e intensificar 

ações voltadas à gestão de riscos 

e controles internos, também 

foi criada a Coordenação de 

Integridade Corporativa, órgão 

ligado diretamente à presidência 

da Copel, e também responsável 

por implementar o Programa 

de Integridade Corporativa na 

Companhia.

Práticas de 
Integridade

Índices de
Sustentabilidade

Combate à 
corrupção 

MSCI

ISE

A Companhia repudia a 

corrupção em todas as 

suas formas. Para ampliar a 

comunicação dos conceitos 

e orientações sobre o 

combate à corrupção e 

os valores da Companhia, 

incorporados no Código de 

Conduta, 3.780 empregados 

foram treinados na 

modalidade de Ensino a 

Distância (EaD) – ou 45% 

do total – em temas como 

fraudes, investigações, 

compliance e legislação 

anticorrupção.

Em 2015, a Copel passou 

a integrar o índice de 

sustentabilidade da Morgan 

Stanley Capital International 

(MSCI), concedido a 

empresas que exibem 

excelente desempenho nas 

áreas social, ambiental e de 

governança corporativa.

A Copel também teve 

a presença de suas 

ações confirmadas no 

ISE Bovespa, índice de 

empresas sustentáveis da 

Bolsa de São Paulo. 

Foto: Ligia Martoni Copel & Sustentabilidade 11Copel & Sustentabilidade10



Em 2015, a Copel passou a 

integrar a plataforma Empresas 

pelo Clima (EPC), que propõe 

soluções e participa na definição 

de políticas relacionadas aos 

problemas ambientais e à 

busca de novos modelos de 

gestão para reduzir as emissões 

de gases de efeito estufa (GEE). 

Dois projetos já foram colocados 

em prática: o cálculo da pegada 

Como membro do Grupo Temático de 

Energia e Clima da Rede Brasileira do Pacto 

Global, a Copel contribuiu com a produção 

do Caderno do Pacto: Clima, publicação 

voltada às recentes discussões sobre os 

desafios ligados às mudanças climáticas. 

O material é um guia para envolver a 

iniciativa privada no cumprimento das 

metas definidas na 21ª Conferência do 

Clima (COP-21), realizada em dezembro de 

2015, em Paris.

Em 2015, a Copel recebeu o 

Selo Clima Paraná – categoria 

ouro – concedido pela 

Secretaria do Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos,   pelo 

reconhecimento das práticas 

já adotadas  pela Companhia 

relacionadas   às   mudanças   

climáticas.

P
ara uma empresa crescer 

de forma sustentável, 

é preciso ir muito além 

de ser ambientalmente 

correta. O conceito 

envolve a busca de 

transparência, monitoramento e equilíbrio 

em todas as suas atividades, buscando 

o bem-estar dos públicos com que se 

relaciona. Confi ra a seguir os destaques 

recentes de nossa atuação em sintonia com 

esse princípio:

Mudanças 
Climáticas

Empresas 
pelo ClimaCrescimento com 

sustentabilidade 

de carbono da construção de 

um dos parques eólicos da 

Companhia – a ser concluído 

em 2016 – e a avaliação 

do impacto das mudanças 

climáticas sobre as linhas de 

distribuição de alta tensão no 

Norte do Paraná, que permitirá 

rever as características técnicas 

do empreendimento para evitar 

sobrecargas no futuro. 

Foto: Acervo Copel
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O consumo consciente está no dia a dia da 

Copel. Em 2015, o programa Ecoeficiência 

alcançou vitórias na redução do consumo 

de água e energia dos maiores prédios 

administrativos. A partir deste ano, papel 

e mobilidade também serão tratados de 

forma sistemática.  

A partir de 2016, serão 
implementados o acompanhamento 
mensal de consumo de papel e ações 
para melhoria da mobilidade dos 
empregados.v

A promoção do uso de meios alternativos 

de transporte ganhou grande visibilidade 

em 2015 com a realização de circuitos 

ciclísticos. O primeiro deles foi aberto pelo 

presidente da Copel, Luiz Fernando Vianna, 

liderando um grupo de ciclistas por 90 km 

entre as duas maiores usinas da Copel: Foz 

do Areia e Segredo. No segundo evento, em 

comemoração ao Dia Mundial sem Carro, 

um grupo de empregados de Curitiba se 

mobilizou para ir ao trabalho pedalando. 

Foi lançado, então, o programa Power 

Bike na Copel – iniciativa que empresta 

bicicletas elétricas para que os empregados 

se desloquem entre a casa e o trabalho. A 

proposta foi tão bem aceita que em 2016 

serão adquiridas mais cinco bikes elétricas.

Ecoeficiência 

O consumo diminuiu, mas não 

alcançou os 10% estipulados – 

a meta foi postergada até 2019. 

A meta de redução 

de 5% em relação a 

2014 foi alcançada. 

Em 2016, queremos 

reduzir mais 5%. 

Mobilidade 

ÁGUA

ENERGIA

A Copel monitora a ictiofauna e promove 

o repovoamento de peixes em seus 

reservatórios ao longo de toda a bacia do 

Rio Iguaçu, o maior do Paraná. Em 2015, 

foram soltos 139 mil peixes produzidos na 

estação ictiológica da Companhia. Em 2016, 

serão soltos outros 88 mil. 
As ações de repovoamento da Copel já 
resultaram no aumento da população 
do surubim-do-iguaçu, espécie local 
ameaçada de extinção.

Há cerca de oito anos a Copel apoia as 

prefeituras no planejamento da arborização 

das vias públicas e, desde 2014, realiza 

cursos de capacitação para gestores e 

equipes de arborização do Paraná. Em 

2015, o programa Florestas Urbanas foi 

redesenhado e passou a fornecer mudas 

por meio de “doação com encargos”, 

dispensando processo licitatório. Com o 

novo sistema, a previsão é fornecer 12 mil 

mudas para ao menos 25 municípios em 

2016.

Em 2015, foram plantadas 108 mil mudas de 

espécies nativas em Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) próprias e de terceiros, 

por meio do Programa Florestas Ciliares. O 

resultado superou a marca do ano anterior, 

reflorestando 56,16 hectares e cercando 

7,63 km. Para 2016, a meta é produzir 213 

mil mudas no programa, que recupera áreas 

degradadas e contribui para a melhoria da 

qualidade da água dos reservatórios. 

Florestas 
Urbanas 

Florestas Ciliares 

Ictiofauna
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Mais energia  
no campo

I niciado no final de 2015, o 

Mais Clic Rural é o maior 

programa de eletrificação 

rural já desenvolvido no 

Paraná. Ele vai expandir 

e modernizar a rede elétrica 

da área rural para melhorar a 

qualidade de distribuição de 

energia no campo. Serão R$ 

500 milhões de investimento 

em todas as regiões rurais do 

Estado, sendo o maior volume 

destinado ao Sudoeste e à região 

Centro-Sul do Paraná, polos do 

agronegócio.

O programa vai fornecer aos 

produtores rurais energia elétrica 

com qualidade equivalente a de 

grandes centros urbanos. Para 

isso, serão construídos 3 mil Km 

de novas redes, 30 subestações 

e instalados 3,5 mil religadores 

automatizados. As obras atuam 

em 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. 

O Mais Clic Rural vai beneficiar 

diretamente cerca de 70 mil 

produtores paranaenses – 

principalmente fumicultores, 

aviários, suinocultores e 

produtores de leite do Estado, 

que são nichos agroindustriais 

mais sensíveis à qualidade 

do fornecimento de energia. 

Indiretamente, as melhorias 

alcançarão 2,4 milhões de 

pessoas nas áreas rural e urbana.

Foto: Ricardo Devara
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Nova Usina 
Figueira

E m julho, foi lançada a 

pedra fundamental da 

Nova Usina Figueira, 

no Norte Pioneiro do 

Paraná. Com 20 MW 

de capacidade instalada, a mais 

antiga térmica do parque gerador 

da Copel opera desde 1963 e está 

sendo modernizada para aumentar 

a eficiência de geração e reduzir 

a emissão de gases e partículas 

resultantes da queima de carvão. 

A exploração da mina local está 

na base da economia de Figueira 

e tem a Copel como principal 

compradora. O investimento na 

modernização será de R$ 119 

milhões. 

COPEL, A MELHOR 
DISTRIBUIDORA
DO BRASIL 

NA OPINIÃO DO CLIENTE
PELA 5ª VEZ EM SEIS ANOS

PRÊMIO DE AVALIAÇÃO 
PELO CLIENTE

PRÊMIO DE MELHOR 

DISTRIBUIDORA DA REGIÃO 

Foto: Acervo Copel
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Copel Telecom, 
mais 1 ano de conquistas 

H oje em dia, está cada 

vez mais difícil man-

ter-se desconecta-

do. A virtualização 

dos meios de co-

municação democratizou o acesso ao 

conhecimento e às possibilidades de 

desenvolvimento em praticamente 

todas as esferas da vida. Velocidade 

de conexão, estabilidade e custo 

acessível são os atributos buscados 

por cidadãos, empresas e governos 

que buscam desenvolvimento aprovei- 

tando essa nova revolução. E a Copel 

Telecom vem se destacando nesse 

mercado, ao oferecer conectividade 

de primeiro mundo em todos os mu-

nicípios do Paraná, o que faz do Estado 

o primeiro 100% digital do país. 

O ano de 2015 também consolidou a ex-

pansão na oferta de internet residencial 

em mais de 50 municípios a partir de sua 

rede GPON (Gigabit Passive Optical Net-

work), que leva a malha óptica às vias 

urbanas, reduzindo o custo de ativação e 

ampliando a oferta de internet ultrarrá- 

pida para os paranaenses.

2015 
em alta 
velocidade
Crescimento de 33% de 
receita entre 2014 e 2015.

A carteira de clientes 
passou de 5 mil (2013) para 
50 mil (2015).

Aumento de clientes no 
setor de varejo residencial 
(246%).

Setor corporativo cresceu 
23%, em um ano de forte 
recessão.

Rede de fibra óptica atingiu 
25 mil quilômetros.

Copel & Sustentabilidade Copel & Sustentabilidade20 21



Copel Fibra.
Ultravelocidade 
tanto no download 
como no upload.

banda extralarga para você fechar negócios 
e sua empresa não parar nunca.

Na sua empresa
não é assim.
por que 
a internet
tem que ser?

copeltelecom.com 
0800 41 4181

assine já:

Fibra óptica 
de ponta a ponta
sem interferências

Upload igual 

ao download

Velocidade de 

150 mega



Energia 
para inovar A Copel atua há mais de 

seis décadas gerando, 

transmitindo e distribuindo 

energia no Paraná, o 

que resulta em maior 

qualidade de vida, conforto e segurança 

aos paranaenses. Mas ela nunca se 

limitou a essa sua função primordial, 

contribuindo também de forma 

decisiva para o desenvolvimento social, 

econômico, científico e tecnológico do 

Estado. Da parceria com universidades 

e centros de pesquisas, resultaram 

empreendimentos inovadores e a criação 

de instituições importantes, como 

o Centro de Hidráulica e Hidrologia 

Prof. Parigot de Souza (CEHPAR), 

os Laboratórios Lactec e o Sistema 

Meteorológico do Paraná (SIMEPAR). 

Hoje esses órgãos funcionam de forma 

independente, prestando serviços 

relevantes e de elevado valor tecnológico 

à sociedade. 

Em 2011, a rede de fibras ópticas da 

Copel chegou nos  399 municípios 

paranaenses. E em 2016, mais de 60 

dessas cidades passaram a contar 

também com internet em banda 

extralarga no varejo, produto de alta 

confiabilidade e disponibilidade. Essa 

rede vem se expandindo rapidamente 

e produzindo desenvolvimento e bons 

serviços para pessoas físicas e empresas.

Atualmente, a Copel é reconhecida como 

uma das empresas que mais investem 

em novas tecnologias no setor elétrico. 

Em 2015, criou uma Coordenação de 

Inovação para administrar R$ 120 milhões 

em recursos próprios no âmbito do seu 

programa de P&D. Um deles é o inovador 

aproveitamento de biogás para geração 

de energia a partir de resíduos animais 

na Região Oeste do Paraná. Em parceria 

com o Centro Internacional de Energias 

Renováveis (CIBiogás), o projeto é pioneiro 

ao interligar propriedades suinocultoras 

e avicultoras da região de Entre Rios do 

Oeste, por meio de um biogasoduto, a uma 

minicentral termelétrica de 480 kW.

Foto: Ligia Martoni
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Não há nada mais 

natural que pensar 

no futuro, fazer 

planos e querer 

melhorar sempre. 

Assim como na vida pessoal, a atuação 

profi ssional tem um papel preponderante 

no caminho para mudar para melhor a 

nossa vida e a de quem nos cerca. 

Em 2015, durante a defi nição da nova 

missão e visão da Companhia, emergiu a 

oportunidade de iniciar o projeto de uma 

nova Copel. Com ajuda de uma empresa 

especializada na implantação de gestão 

inovadora, foram identifi cados os maiores 

obstáculos ao pleno desenvolvimento da 

empresa, sintetizados em oito desafi os. 

Agora chegou a hora de encontrar as 

soluções, por meio do Projeto Anima 

– uma iniciativa inédita na história da 

Copel, que vai intensifi car a produção e 

o fl uxo de ideias e planos de ação em 

todas as áreas da empresa, e benefi ciar 

o consumidor de energia e todas 

as demais partes interessadas nas 

atividades da empresa.

O Anima constituirá em curto, médio 

e longo prazo um novo modelo de 

gestão participativa, onde cada um dos 

8,5 mil empregados será estimulado 

a pensar alternativas e soluções para 

temas como inovação, colaboração, 

proatividade, liderança, sinergia 

entre holding e negócios, satisfação e 

segurança no trabalho. Esse modelo 

participativo será o nascedouro para 

projetos que vão revolucionar o jeito de 

trabalhar na empresa – conferindo mais 

satisfação, produtividade e diálogo aos 

trabalhos de todos os empregados. 

“O Anima consiste em uma profunda 

imersão na realidade atual da Copel, 

que possibilitará enxergar o que existe 

de bom e o que precisa ser melhorado”, 

afi rma o presidente Luiz Fernando 

Leone Vianna. “É o primeiro passo para 

começar a construir, juntos,  o futuro de 

nossa empresa”. 

Uma grande consulta aos empregados 

será realizada no segundo semestre 

de 2016, e resultará no melhor perfi l já 

traçado dos copelianos do novo milênio. 

A Copel do futuro 
começa agora
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Atuação
olímpica

A Copel é a maior apoiadora do es-

porte no Paraná, porque acredita 

que ele pode fazer a diferença na 

vida das pessoas e das comunidades 

onde elas se inserem. Pelo programa 

Talento Olímpico Paraná - TOP 2016, 

a empresa garante 1.600 bolsas para 

a formação de atletas de 159 cidades, 

em diferentes níveis. Desses, 20 de-

vem participar dos Jogos Olímpicos 

do Rio 2016. 

Criado em 2011, o TOP 2016 já rendeu 

11 medalhas nos Jogos Panamerica-

nos de Toronto 2015 e 10 medalhas 

no Parapan.

O espírito esportivo da Companhia 

está presente também no patrocí-

nio a clubes profi ssionais, como o 

Copel Telecom Maringá e o Castro 

Caramuru, que disputam a Superliga 

Nacional de Vôlei. A empresa apoia 

ainda o Campo Mourão Basquete, 

vice-campeão em 2016 da Liga Ouro, 

divisão de acesso à NBB.

Além de esportes profi ssionais e amadores, a Copel 

investe em projetos sociais e culturais, especialmente 

através da Lei de Incentivo à Cultura.

Ao longo da última década, a Companhia apoiou cerca 

de 320 projetos nas áreas de artes cênicas, literatura, 

música e artes visuais, dentre outros. Destaques são o 

Festival de Teatro de Curitiba, maior evento do gênero 

no Brasil, e a Orquestra Sinfônica do Paraná, fundada há 

31 anos e com mais de 500 apresentações no currículo.

Em 2015, lançamos o programa Fatura Solidária, que 

incentiva os clientes   a substituírem a conta impres-

sa  pela versão eletrônica. A cada adesão, a Copel 

repassa   R$ 1,00 em doação para a Federação das   

Associações   de Pais e Amigos dos Excepcionais - 

FEAPAES do Paraná.

A Copel mantém um Comitê Permanente 

de Diversidade que tem contribuído para a 

promoção dos direitos humanos, especial-

mente buscando relações de trabalho mais 

igualitárias. Como reconhecimento, obteve 

o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça por 

duas vezes, sendo a mais recente na quinta 

edição do programa em 2015. 

Incentivo à 
Cultura

Responsabilidade Social

Foto: Antônio Costa
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Programa de Eficiência 
Energética (PEE) 
A Copel realizou em 2015 a primeira edição do 

projeto “Copel Lar Eficiente”. Em parceria com as 

Lojas Colombo, vencedora do processo licitatório, 

foi concedido um bônus de 45% para substituição 

de geladeira ou freezer antigos por novos mais 

eficientes. Também foram distribuídos 18 mil kits 

com cinco lâmpadas às famílias participantes, que 

em contrapartida entregaram cinco lâmpadas incan-

descentes, além de R$ 1. Já em iniciativas voltadas ao 

comércio, indústria e poder público, foram disponibi-

lizados R$ 12 milhões para 11 projetos selecionados 

por meio de chamadas públicas para projetos de efi-

ciência energética.

Copel na 
Comunidade
2015 

Iluminando 
Gerações 

Em 2015, o programa levou orien-

tações sobre uso eficiente e seguro 

de energia e sustentabilidade para 

mais de 50 mil alunos do 4º ano 

do ensino fundamental de escolas 

públicas do Paraná.

500 50 mil 50 mil 12 mil 10 mil 
palestras de 
combate ao 
desperdício 
de energia.

diagnósticos 
energéticos 
em domicílio.

lâmpadas 
incandescentes 
trocadas por  
compactas e LED.

refrigeradores 
trocados por novos 
com selo Procel. 

chuveiros trocados por 
novos com sistema 
recuperador de calor.

Números dos três principais programas sociais promovidos pela Copel: 

Tarifa Social de Energia Elétrica: os descontos sobre o consumo até 220 kWh beneficiaram 242 mil 

famílias de baixa renda por mês, em 2015. 

Luz Fraterna: 136 mil famílias carentes tiveram suas faturas quitadas pelo Governo do Estado, a 

cada mês em 2015, ao consumir até 120 kWh. Foram aplicados R$ 36,6 milhões no programa. 

Tarifa de Irrigação Noturna e Tarifa Rural Noturna: melhoram a produtividade agrícola com des-

contos de 60% a 70% na tarifa da madrugada. Foram beneficiados em média 14 mil consumidores 

rurais por mês, em 2015, nos dois programas. 

Acesso à energia 

Foto: Dalmo Borba

Foto: Rosimeire Gonçalves do Carmo

Foto: Acervo Copel
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Copel em 
números

8.628 

empregados, 51% com menos de 30 anos

6.457 

profissionais 
terceirizados

4,4 milhões 
de clientes

Prêmio CIER 
 Categoria Prata de Melhor Distribuidora 

da América Latina e Caribe

Prêmio 
Abradee* 
de Avaliação pelo Cliente
*Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia

R$ 2,36 bilhões 
Investimento em 2015

R$ 3,15 bilhões 
Previsão de investir em 2016 

R$ 5,6 bilhões 
Valor de mercado

usinas próprias 
e 9 participações

30

5.630,2 MW
de capacidade 
instalada

93%
de usinas com 
fontes renováveis

15 
usinas 
em construção 
com 717,9 MW

 2,8 mil km 
de linhas de transmissão

28 mil km 
de fibra óptica

R$ 1,3
bilhão Lucro Liquido

Foto: Juliano Pericles Petryk Dias
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Telefones
Atendimento

0800 51 00 116 e copel@copel.com

Ouvidoria

0800 647 0606 e ouvidoria@copel.com

Copel Telecom

0800 41 41 81 e telecom@copel.com

Assuntos corporativos

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

Outros canais
Agência virtual e chat online

www.copel.com

SMS

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

Copel Mobile

Aplicativo gratuito para smartphones e 
tablets android e IOS

Agências de atendimento

Localize a mais próxima em 
www.copel.com

Redes sociais e site
Facebook

www.facebook.com/copel

Twitter 
twitter.com/copel_PR

www.copel.com
www.copeltelecom.com

Canais de denúncia
Conselho de orientação ética

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

Canais de comunicação confi dencial

0800 643 5665
- para denúncias de natureza legal, fi nanceira 
e contábil.

Assédio moral

cadam@copel.com
- para empregados.

Canais de 
relacionamento

Copel & Sustentabilidade Copel & Sustentabilidade34 35



Foto: Lud Rogério de Araujo Neto


