
Agora que já sabemos o que é GRI - Global Re-
porting Initiative, temos que aprender o que é 
G3, a terceira geração das diretrizes GRI para a 
elaboração de relatórios de gestão.

O G3, entre outras coisas, traz a introdução dos 
níveis de aplicação (A, B e C) que medem o 

quanto o relatório de uma empresa cobre da estrutura do rela-
tório GRI.

O Relatório de Gestão 2006 da Copel foi oficialmente considera-
do Nível A de aplicação das Diretrizes GRI/G3 pela própria GRI. 
Nosso próximo passo é ter o nosso relatório auditado e obter 
assim o nível A+.

Parabéns a todos!
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Palavra do Presidente

Percorrer o caminho da sustentabilidade não é fácil, mas é inadi-
ável para a sobrevivência da biodiversidade do planeta, dos se-
res humanos e, também, para a longevidade das organizações. 

A gestão responsável para a sustentabilidade é parte e é um dos 
objetivos do novo modelo de planejamento adotado pela Copel, 
que pretende estabelecer estratégias capazes de combinar de-
sempenho econômico com responsabilidade social e ambiental. 
Para tanto, a empresa empenha-se em desenvolver processos 
mais eficientes e melhores produtos e serviços, relacionamentos 
mais éticos e transparentes, ao mesmo tempo em que reduz o 
uso de recursos, a geração de resíduos e a poluição ao longo de 
toda a cadeia de produção e distribuição de energia. 

A Copel também investe na diversificação da matriz energética 
para que a geração de eletricidade exerça impactos ambientais 
cada vez menores.

A Copel foi uma das primeiras empresas a assinar o Pacto Global, 
uma aliança entre a ONU e empresas do mundo inteiro que se 
comprometem a realizar e defender ações de conservação am-
biental e inclusão social, alinhadas aos oito “objetivos de desen-

volvimento do milênio” que você vai conhecer na página 5 desta 
edição. 

São claros para a Copel os imensos desafios em busca da sus-
tentabilidade, mas também é inegável que o mundo exige uma 
mudança de atitudes e comportamentos. As empresas de refe-
rência já vêem os processos de sustentabilidade não como um 
custo, mas como um investimento com retorno garantido. 

Os próximos anos, portanto, serão marcados pelo esforço estra-
tégico de assumir efetivamente o papel de empresa fomentado-
ra do desenvolvimento do Paraná, com oferta de energia elétrica 
a preço justo, e como ativa mobilizadora da comunidade empre-
sarial para a promoção coordenada da sustentabilidade.

Confira os avanços que a Copel já obteve e não esqueça que 
contamos com você nessa caminhada.

Boa leitura!

Rubens Ghilardi
Diretor Presidente

O Caminho da Sustentabilidade

Entre no Cantinho da Responsabilidade 
Social na intranet/internet e confira nosso 

Relatório Anual.

Cantinho da

Social
Responsabilidade

Q} COPEL
Palavra do Presidente
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A Copel tem aproximadamente 25.000 hecta-
res de áreas ricas em biodiversidade, dos quais 
20.000 em unidades de conservação baseado no 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
- SNUC.

O que significa?
Se alguém de cadeira de rodas visitar você no seu trabalho, 
será que ele teria problemas em chegar até sua sala?
Se você quebrasse a perna e tivesse que andar de muletas, 
será que conseguiria chegar no seu local de trabalho?
E se alguém de cadeira de rodas precisasse usar o banheiro?

Isso é acessibilidade, possibilitar acesso a todos. 

O seu local de trabalho é acessível?

O que estamos fazendo?
Pensando no atendimento de seus clientes com ne-
cessidades especiais, a Copel capacitou atendentes na 
linguagem de sinais (Libras) e, para este ano está pre-
vista a criação do demonstrativo da conta de luz em 
Braille para que o deficiente visual possa ter a conta 
no seu nome e, por conseguinte, um comprovante de 
residência.
Além disso, está sendo elaborado um estudo para 
adequar todas as instalações tornando-as acessíveis a 
pessoas com necessidades especiais.

Baseado no tripé econômico, social e ambiental (Triple Bottom Line), o relatório de sustentabilidade GRI/G3 
mede, comunica e presta contas dos impactos da organização, tanto positivos quanto negativos para todas as 
partes interessadas, internas e externas, apontando para compromissos futuros.

Conheça dois exemplos de indicadores:

Biodiversidade Gestão de 
Fornecedores

Cabe ressaltar que esse esforço vale para toda a cadeia produti-
va, isto é, os fornecedores também devem envidar esforços para 
que seus próprios fornecedores se comprometam no mesmo 
sentido.

Em 2006, do total de bens e serviços adquiridos 
pela Copel, 42% vieram do Paraná, 57% dos 
demais estados e 0,5% do exterior.

Acessibilidade

Será que a Copel é acessível?

Não
pode

- permitir práticas de qualquer tipo de 
discriminação;

- permitir prática de trabalho análogo 
ao escravo ou qualquer outra forma de 
trabalho ilegal;

- empregar menores de 18 anos para 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e qualquer trabalho a menor de 16 anos;

Deve

- proteger e preservar o meio ambiente, 
prevenir e erradicar práticas que 
lhe sejam danosas, exercendo suas 
atividades em observância dos atos 
legais, normativos e administrativos 
relativos às áreas de meio ambiente.

Para ser fornecedor da Copel:

Essa área equivale a

30.000 campos de futebol

imagem gentilmente cedida pelo arquiteto Ricardo Mesquita.

Biodiversidade Gestfio de
Fornecedores
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Seré que a Copel é acessivel?



Será que a Copel é acessível?

O Pacto Global e o Meio Ambiente
O Pacto Global surgiu de um desafio lançado pelo ex-Secretário-Geral da ONU, Koffi Annan, durante o Fórum 
Econômico Mundial em janeiro de 1999, incitando as lideranças empresariais a se unirem numa iniciativa mun-
dial - o Pacto Global - para, junto com agências da ONU e a sociedade civil, apoiar princípios sociais e ambientais 
universais. Os dez Princípios do Pacto Global são consenso universal, e nas edições anteriores já explicamos Di-
reitos Humanos e Direito do Trabalho. Esta edição é dedicada ao meio ambiente, cujos princípios são derivados 
da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, resultado da ECO 92.

Os 10 Princípios do 
Pacto Global

 1. Respeitar e proteger os direitos humanos;

 2. Impedir violações de direitos humanos;

 3. Apoiar a liberdade de associação no traba-
lho;

 4. Abolir o trabalho forçado;

 5. Abolir o trabalho infantil;

 6. Eliminar a discriminação no ambiente de 
trabalho;

Princípios de Proteção Ambiental, baseados 
na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento

 7. Apoiar uma abordagem preventiva aos 
desafios ambientais;

 8. Promover a responsabilidade ambiental;

 9. Encorajar tecnologias que não agridem o 
meio ambiente;

Princípio Anti-Corrupção

10. Combater a corrupção em todas as suas 
formas, inclusive extorsão e propina.

Pioneira no Brasil em estudos e relatórios de 
impacto na construção de usinas hidrelétri-
cas, a Copel vem implementando programas 
voltados à conservação do meio ambiente, 
confirmando seu compromisso com o desen-
volvimento sustentável do Paraná. 

Sendo uma das primeiras signatárias do Pac-
to Global, a Companhia deixa explícito seu 
compromisso socioambiental, abrindo-se ao 
diálogo com todas as partes interessadas.

Algumas de nossas iniciativas são:
• Gestão Corporativa de Resíduos
• Paisagismo e Valorização da 

Biodiversidade
• Florestas Ciliares
• Centro de Ictiologia
• Monitoramento da Qualidade da Água
• Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade
• Plano de Aproveitamento de Imóveis
• Prevenção de Espécies Invasoras
• Reassentamentos
• Parques Ambientais
• Biorremediação Ambiental
• Programa de Responsabilidade 

Socioambiental de Arborização Urbana
 - Guia de Arborização Urbana
 - Projeto de Viveiros Florestais
• Tributo ao Iguaçu

É sempre bom lembrar
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Além dos princípios mencionados devemos seguir o disposto na lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal Nº 
6.938/81) que incentiva as atividades voltadas ao meio ambiente, visando ao desenvolvimento de pesquisas que propiciem 

a racionalização do uso de equipamentos antipoluidores e outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de 
recursos ambientais.

Esempre bom Iembrar
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Um dos compromissos explícitos que uma empresa faz ao participar do Pacto Global é produzir um Relatório de Progresso - CoP que é um comunicado para as partes interessadas (clientes, 
empregados, sindicatos, acionistas, mídia, governo ...) sobre o progresso que a empresa tem feito para implementar os dez princípios na sua gestão.

A Copel elabora CoPs desde 2003 e atualmente está entre os CoPs notáveis, conforme pode ser verificado no Link abaixo. http://www.unglobalcompact.org/CommunicatingProgress/

Copel no Pacto Global da ONU  -  CoP - Políticas, Ações e Práticas

Revisao do Codigo de Conduta com ampla consulta pL'iblica
Consolidacao do Canal de Comunicacao Confidencial
Adesao ao Codigo de Boas Praticas do IBGC (lnstituto Brasileiro de Governanga Corporativa)
lmplantagao do Sistema de Gestao para a Sustentabilidade (GRI + AA1000)
Criaoao e implantaoao da Politica Corporativa de Controles e Gestao de Riscos
Criaoao e lmplantagao da Politica Corporativa de Acoes Socials junto a comunidade que melhorem a qualidade em alimentacao, sallde, seguranca,
educaoao, desenvolvimento sustentavel
Criacao e lmplantagao do Novo Modelo de Gestao para a Sustentabilidade (Sustainability Scorecard)

Participagao no Comité Brasileiro do Pacto Global
Participagao em organizaooes do setor elétrico que discutem e promovem eficientizagao energética e melhorias ambientais: Assoc. Bras. de Concessionarias de Energia
Elétrica - ABCE, Empresa de Planejamento Energético - EPE, Assoc. dos Produtores lndependente de Energia - APINE, Comité de Meio Ambiente do CIGRE, Assoc. Bras.
de Geradores de Energia - ABRAGE, Comité Bras. de Grandes Barragens - CBDB
Participagao em associagées que discutem e promovem melhorias ambientais: Agenda 21, Conselho Tematico Permanente de lnfraestrutura e Meio Ambiente da FIEP,
Comissao lnterinstitucional de Educagao Ambiental do PRONEA, Comités de Bacias dos Rio lguagu e Tibagi, Consorcio para Protegao Ambiental da Bacia do Rio Tibagi -
COPATI, Camara Técnioa de Cartografia e Geoprocessamento PR
Participa<;ao no Comité de Entidades no Combate a Fome e pela Vida - COEP e Conselho Estadual de Seguranga Alimentar e Nutricional - CONSEA
- PR
Participagtao no CPCE - Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial - para promogao conjunta de Responsabilidade Social no Estado do Parana
Participagao voluntaria no Movimento Parana Competitivo e em bancas examinadoras dos Premios: Naoional da Qualidade, Qualidade no Servigo
Pflblico, Sucesso Empresarial e Paranaense da Qualidade em Gestao
Coordenagao do GESPUBLICA no Estado do Parana: sistema que busca promover uma gestao publica de exceléncia, ética, transparente,
participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadao
Apoio financeiro e partioipaoao técnica, representando a America do Sui, no grupo de trabalho GRI para elaboraoao do suplemento do setor de
energia
Apoio financeiro e participagao como empresa teste das novas Diretrizes que correlacionam os lndicadores do GRI-G3 aos Principios do Pacto
Global. (MAKING THE CONNECTION)

Campanhas de Arrecadaoao: Fome Zero, Natal sem Fome, Pastoral da Crianga. Total arrecadado em 2006 - R$ 1,48 milhoes
Programa Anual de Doagao através de lncentivos Fiscais ao FIA - Fundo dos Direitos da lnfancia e Adolesoéncia. Total repassado R$ 2,3 milhoes
Programa Tributo ao lguacu: apoio ao desenvolvimento sustentavel de comunidades de entorno
Programa Voluntariado Corporativo - EletriCidadania - empregado dispoe de até quatro horas/més para prestar servioo voluntario. Total de 730 horas
em 2006
Melhoria no atendimento a carentes e portadores de necessidades especiais: Posto de At. Movel e Projeto Libras (Ling. Brasileira de Sinais)
Projeto Fatura em Braile - oportunidade de acesso a informagoes de seguranca e ao consumo de energia
Projeto Fera: cultura nas escolas da rede pdblica estadual
Luz Fraterna - convénio - Governo Estadual - isengao de pagamento para consumidores baixa renda que consomem até 100 KWh/més. Em 2006,
aproximadamente 251 mil beneficiados (43 mil rurais e 208 mil urbanos)
Universalizagao de Energia - "Programa Luz para Todos" - ligaoao de toda a populaoao do estado a rede da Companhia. Realizadas 14.209 novas
ligagoes em 2006
Programa lrrigagao Noturna: tarifa e equipamentos subsidiados a consumidores rurais
Descontos Tarifarios: iniciativa que ja transferiu para a sociedade paranaense mais de 1 bilhao de reais na forma de descontos
Tarifa social para entidades assistenciais e consumidores baixa renda - desconto de até 65% e beneficia 582 entidades e 784 mil consumidores sendo que 35
mil novos consumidores foram benefioiados em 2006 na forma de descontos

Luz Legal - regularizagao do fornecimento de energia elétrica em areas de invasao. Em 2006, foram atendidos 3.352 oonsumidores
Parana em Agao - atuagao comunitaria conjunta para a promooao de acoes efetivas, servigos e informacoes, promovendo cidadania
Parana Digital - inclusao digital no ensino publico oonectando escolas estaduais a Internet. Em 2006 foram aorescentados 854 km de cabos de
acesso urbano, e 164,2 km de cabos no anel principal
MenorAprendiz - programa de inclusao profissional de menores em conflito com a lei entre 14 e 18 anos, em Convénio com o IASP. Em 2006, foram
beneficiados 160 jovens
Programa de Gestao Corporativa de Residuos - reduzir, reutilizar e reciclar todos os residuos gerados. lnclui Programa ZERE nas usinas
Museu Regional do lguagu - programa de educagao ambiental destinado a comunidade e que possui um dos aoervos regionais mais expressivos do
Parana
Programa de Eficiéncia Energetica - promover a eficientizagao em instalagoes municipais, escolas e entidades assistenciais e de pesquisa
Programas da Estacao Experimental de Estudos lctiologicos - monitoramento, repovoamento dos rios e reservatorios do Parana
Controle de espéoies invasoras - monitoramento da entrada do mexilhao dourado (Limnoperna fortunei) e outras espécies
Recuperagao de areas degradadas - producao e reposigao de vegetagoes nativas em areas degradadas e de preservacao

Plano diretor do uso dos reservatc'>rios e seus entornos - define agoes para 0 gerenciamento do uso e ocupacao numa faixa de 1.000 metros
Projeto de Eduoaoao Ambiental - As Trés Ecologias — foram treinados 808 colaboradores em 2006
Programa Socioambiental de Arborizaoao Urbana — auxilia municipios na adequagao da arborizaoao visando uma convivéncia paoifica entre arvores
e redes de distribuigao

Politicas e Sistemas de

Apoio a Politicas Publicas e Melh

Programas, Pl’0]6tOS e Agoes Soc



COPEL & Sustentabilidade - Edição nº 04 - Julho 2007 -  05

Um dos compromissos explícitos que uma empresa faz ao participar do Pacto Global é produzir um Relatório de Progresso - CoP que é um comunicado para as partes interessadas (clientes, 
empregados, sindicatos, acionistas, mídia, governo ...) sobre o progresso que a empresa tem feito para implementar os dez princípios na sua gestão.

A Copel elabora CoPs desde 2003 e atualmente está entre os CoPs notáveis, conforme pode ser verificado no Link abaixo. http://www.unglobalcompact.org/CommunicatingProgress/

Copel no Pacto Global da ONU  -  CoP - Políticas, Ações e Práticas

iorias de Gesta

iais e Ambientais

lnicio

2006

2006

2005

2005

2006

2006

2006

2000

Diversas

Diversas

2005

2000

2003

2005

2006

2006

2004

2001

2005

2006

2005

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2005

2005

Data PRINCIPIOS no PACTO GLOBAL
Término

2007

2007

2007

2008

2008

lndeterminado

2010

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

1995/2003 lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

2007

2007

Diversas lndeterminado

lndeterminado

2014

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

2007

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

2008

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

2000 lndeterminado

1999 lndeterminado

1992 lndeterminado

2003 2007

1992 lndeterminado

2002 lndeterminado

2004 lndeterminado

2005 lndeterminado

IMPEDIR VlOLA(}0ES
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Programas integrados de acesso
No âmbito da sustentabilidade, é muito importante para uma empresa de energia criar condições para que TODA a po-
pulação tenha acesso ao serviço público de energia elétrica.

A Copel, em parceria com os Governos Federal e Estadual e seus órgãos como Cohapar, desenvolve os programas para 
tornar a energia acessível a TODOS.  Conheça-os abaixo:
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Em Junho de 2006,
100% dos municípios 
atendidos pela Copel têm 
acesso à luz elétrica em 
sua parte urbana.

Programa 
Federal para 

levar luz elétrica 
a domicílios no 
meio rural. Até 

dezembro de 2006, 
26.857 ligações 

efetuadas.
Até dezembro de 2006,
3.353 residências de 
famílias de baixa renda 
têm fornecimento de 
luz regularizado.

Até dezembro de 2006,
foram beneficiados 
784.477 clientes 
residenciais com circuito 
monofásico e consumo 
de até 220 KWh.

Até dezembro de 2006, o 
Governo do Paraná pagou a 
conta de 250.765 clientes de 
baixa renda com consumo 
de até 100 kWh.

Programas integrados de acesso

Sem luz

PROGRAMAS INTEGRADOS DE ACESSO
Universalizagao Luz para Todos Luz Legal

O I O

Consumo mensal
inferior a 220 kWh?

, 1

Tarifa Social
Baixa Renda

I
Consumo mensal

inferior a 100 kWh?

, I

Luz Fraterna  
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Quer saber mais
sobre como você

pode fazer a sua parte?
Entre no site www.akatu.net

Veja como nossas escolhas podem fazer a diferença

No dia 4 de abril a Copel exibiu, no auditório da Sede, o documen-
tário do ex-vice-presidente Al Gore, “Uma Verdade Inconveniente”, 
ganhador do Oscar 2007 na categoria documentário. Este filme 
encontra-se disponível na biblioteca em DVD.

No filme, Al Gore adverte que o superaquecimento global é um 
perigo real e imediato e que precisamos agir já para salvar a Ter-
ra. Cada um de nós pode fazer a sua parte, através de pequenas  
ações do dia-a-dia.

 1) Troque uma lâmpada
  Substituindo uma lâmpada comum por outra fluorescen-

te poupa até 68 kg de CO
2
 por ano;

 2) Dirija menos
  Ande, use bicicleta, faça car pool ou 

pegue o ônibus mais vezes. Você 
vai poupar 0,8 kg de CO

2
 para cada 

km;

 3) Recicle mais
  Você pode poupar até 1.088 

kg de CO
2
 por ano apenas re-

ciclando metade do seu lixo 
doméstico;

 4) Revise seus pneus
  Conservar os pneus calibrados corretamente pode melho-

rar o consumo de gasolina em mais que 3%. Cada litro de 
gasolina economizado evita 2,37 kg de CO

2 
na atmosfera!

 5) Use menos água quente
  É necessária muita energia para aquecer água. Use me-

nos água quente. Utilize a posição “inverno” somente 
nos dias frios. A chave na posição “verão” gasta até 40% 
menos energia;

 6) Evite produtos com muita embalagem
  Poupe 544 kg de CO

2 
reduzindo seu lixo em 10%;

 7) Plante uma árvore
  Uma única árvore absorve uma tonelada 

de CO
2 
durante sua vida;

 8) Desligue os aparelhos eletrônicos
  Desligando sua televisão, DVD, 

estéreo e computador quando 
não estiver usando economiza 
milhares de metros cúbicos de 
CO

2 
por ano.

 9) Faça parte da solução
  Descubra mais e participe através do site www.climate-

crisis.net e daqueles indicados no Cantinho da Responsa-
bilidade Social na Intranet/Internet.

Consumo crítico consciente

Copel faz a conexão
entre Pacto Global e GRI

A Copel, por ser considerada uma das empresas campe-
ãs que demonstraram liderança e visão no apoio ao Pacto 
Global e seu princípios universais, foi convidada para ser 
uma das empresas a testar a ferramenta “Fazendo 
a Conexão: as Diretrizes GRI e o Relatório de Pro-
gresso do Pacto Global da ONU”. Trata-se de um 
guia que mostra como os participantes do Pacto Glo-
bal podem usar as diretrizes GRI/G3 para cumprir seu 
comprometimento com o Pacto, relatando seu progresso 
na implementação dos princípios.

O Pacto Global das Nações Unidas e a GRI são iniciativas vo-
luntárias que têm papéis complementares na promoção de 
responsabilidade organizacional e no desempenho de susten-
tabilidade.

Enquanto o Pacto Global se preocupa com a “implementação” da 
cidadania através dos seus Dez Princípios nas áreas de direitos hu-

manos, práticas trabalhistas, meio ambiente e anti-corrupção as di-
retrizes de relatórios de sustentabilidade da GRI orientam quanto 

à transparência e como relatar o desempenho da empresa.

Estas duas iniciativas uniram-se numa aliança estraté-
gica com o objetivo de possibilitar ao setor priva-

do global abraçar uma estratégia empresarial 
sustentável, possibilitando aos signatários do 

Pacto Global relatar seu progresso nos Dez Prin-
cípios utilizando-se de um relatório GRI.

Para concretizar esta aliança foi criada a ferramenta mencio-
nada acima, oficialmente lançada em 5 de julho de 2007, em 

Genebra. 

Nosso Relatório de Gestão de 2006 já traz a correlação e está 
disponível na intranet/Internet. (Visite o Cantinho da Respon-
sabilidade Social).

Copol faza oonoxio
ontro Pacto Global o GRI
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Fale conosco
Notes interno: sustentabilidade empresarial

e-mail: rsustentabilidade@copel.com

Intranet: Corporativo /Governança Corporativa /Relatórios Anuais
Cantinho da Responsabilidade Social /Relatórios Anuais

Internet: www.copel.com

No início de 2007, a alta direção revisou o referencial 
estratégico, alterando a missão e visão e ampliando a 
perspectiva dos clientes no mapa estratégico para partes 
interessadas. O mapa estratégico possui 25 objetivos, os 
quais são distribuídos em cinco perspectivas: sustentabi-
lidade, financeira, partes interessadas, processos internos 
e aprendizado e crescimento. O atual posicionamento 
estratégico visa à excelência operacional dos processos 

críticos dos negócios, o que deve melhorar substancial-
mente a produtividade nos próximos quatro anos, e tem 
como desafio a otimização dos custos, garantindo a ex-
celência dos serviços e satisfação dos clientes. Concomi-
tantemente, iniciam-se os desafios para o crescimento da 
receita no médio e longo prazo, sem esquecer, em ne-
nhum momento, da responsabilidade corporativa, que 
visa o desenvolvimento social e ambiental.
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