8
1
0
2
o
d
a
r
g
e
t
n
i
o
relat

ÃO

M
ATIVA E
R
O
P
R
O
ÇA C
VERNAN

UÇ
TE EVOL
N
A
T
S
N
CO

GO

Curitiba, Autor: Daniela Catisti
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GRI 102-2, 102-7, 102-8, EU1, EU2, EU4, EU28, EU29

Produtos e Serviços

COPEL EM NÚMEROS 2018

Geração

Número de operações

Transmissão

RECONHECIMENTOS

35 usinas próprias e
10 participações

SOBRE O RELATÓRIO

6.628

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

linhas de transmissão e
subestações

km de

35

Distribuição

CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Comercialização de energia

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

linhas de distribuição e
subestações

Número de
colaboradores

comercializados em
2018 na Câmara de
Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE)

R$ 14,93 BI

34,2 mil km

Receita Operacional
Líquida

de fibra óptica (10.488
de backbone e 23.708
km de rede de acesso)

19.362,4 GWh
Geração Líquida de Energia

Telecomunicações

6,22

Frequência Equivalente
de Interrupção devido a interrupção
de origem interna ao sistema de distribuição (FECi)

10,31

Duração Equivalente
de Interrupção devido a interrupção
de origem interna ao sistema de distribuição (DECi):

2

740 MWm

km de

369

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

198.373

7.611

Distribuição de Energia

1.177 km de linhas em construção
Transmissão de energia

5.828,00 MW
Capacidade Instalada
do Parque Gerador
Relato Integrado Copel 2018

Prêmios/Certificações
Programa Destaque em Governança de Estatais

COPEL EM NÚMEROS 2018

Certificador
Brasil, Bolsa, Balcão - B3

Melhores Práticas Socioambientais

Benchmarking Brasil

Excelência em Gestão da Copel Distribuição

Fundação Nacional da Qualidade - FNQ

Excelência em Gestão da Copel Telecomunicações

Fundação Nacional da Qualidade - FNQ

Boas práticas referentes aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - categoria Indústria

Serviço Social da Indústria - SESI

Reconhecimento Selo SESI ODS - Reconhecimento das Boas Práticas em prol dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável - categoria Indústria - Copel Telecomunicações

Serviço Social da Indústria - SESI

RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO

Prêmio SESI ODS – Contribuição em prol dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável - categoria Grande Indústria - Copel Geração e Transmissão
Prêmio Abradee de Qualidade da Gestão

Associação Brasileira de Distribuidores

150 Melhores Empresas para Trabalhar (saiba mais na pág. 66)

Revista Você S/A

Melhor Distribuidora da América Latina

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

Comissão de Integração Energética Regional – CIER
Revista Amanhã

Viva Voluntário

Governo Federal

Empresa Pública mais Transparente do Brasil

Transparência Internacional (TRAC Brasil)

Selo Clima Paraná “Ouro”

Governo do Estado do Paraná - Secretaria de Estado
de Meio Ambiente

10 anos de publicação de inventário de emissões de gases de efeito estufa

GHG Protocol

Reconhecimento pela implantação das salas de apoio a amamentação

Ministério da Saúde

Certificado Empresa Cidadã - informações apresentadas no relatório Social

3

de Energia Elétrica – Abradee

Maior Empresa do Paraná (ver pág. 21)

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS

Serviço Social da Indústria – SESI

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

Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro,
Sistema Firjan e Fecomércio
Revista Amanhã
Relato Integrado Copel 2018

Prêmios/Certificações
Prêmio 500 maiores do Sul - Maior receita líquida e maior patrimônio líquido
entre as 100 maiores empresas do Paraná

COPEL EM NÚMEROS 2018

Certificador
Revista Amanhã

Destaque em data center - Copel Telecomunicações

Anuário Telecom

Melhor Gestão de Frotas da América Latina

Instituto Parar

Profissionais do Ano

Organizações Globo

Certificado carbono zero - Copel Telecomunicações

Biofílica

Empresa do ano setor telecom - Copel Telecomunicações

Anuário Telecom

RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Prêmio Abraconee de Melhor Divulgação das Demonstrações Contábeis
do exercício de 2017 - 1º lugar na categoria Holding do setor de energia elétrica
Prêmio Abraconee de Melhor Divulgação das Demonstrações Contábeis
do exercício de 2017 - 3º lugar na categoria grandes empresas do setor de energia elétrica
Melhor Operadora de banda larga do país pela avaliação
do Cliente – pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida de 2018 - Copel Telecomunicações

Associação Brasileira dos Contadores do Setor
de Energia Elétrica (Abraconee)
Associação Brasileira dos Contadores do Setor
de Energia Elétrica (Abraconee)
Anatel

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
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ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

A Companhia Paranaense de Energia – Copel
apresenta seu Relato Integrado 2018, elaborado
de acordo com o framework do International
Integrated Reporting Council (IIRC), na busca
contínua da melhoria da comunicação de
seu desempenho. Com o aprimoramento e
consolidação do uso dessa metodologia, a
Copel avança em coesão, concisão, foco
estratégico e demonstração de sua capacidade
de gerar valor para seus públicos de interesse
ao longo do tempo.
Nesse sentido, este relatório do desempenho
da Copel (Holding) congrega as informações
financeiras exigidas na legislação atual,
apresenta o modelo de negócios de suas
subsidiárias integrais e o desempenho da
Companhia nos capitais (humano, intelectual,
social e de relacionamento, natural, de
infraestrutura e financeiro). Esta edição
do material, que é publicado anualmente,
consolida as informações relativas ao período
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

AMBIENTE REGULATÓRIO

GRI 102-50, 102-52

SUSTENTABILIDADE

A Copel também adota as seguintes premissas
na elaboração de seu Relato Integrado:

DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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informado no relatório, foi realizada a
asseguração independente das disclosures
materiais e dos princípios de relato pela
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes. GRI 102-54 | 102-56
»» orientações das Normas Internacionais
de Contabilidade (International Financial
Reporting Standards - IFRS), consideradas
nas
informações
provenientes
das
Demonstrações
Financeiras
e
da
Comunicação de Progresso em relação
aos
compromissos
assumidos
com
o Pacto Global.

O Relato Integrado da Copel está organizado em
duas partes. A primeira apresenta uma visão
geral dos negócios da Companhia, reunindo
os principais impactos e riscos estratégicos
de suas operações. A segunda descreve
o contexto e o desempenho dos capitais
com abordagem detalhada sobre os temas
relevantes do negócio e de sua capacidade de
geração de valor.
Dúvidas, sugestões ou esclarecimentos
sobre o conteúdo do Relato Integrado 2018
podem ser encaminhadas para o e-mail
relato.integrado@copel.com.

GRI 102-53

»» dispositivo da Lei nº 13.303 (Lei das
Estatais)1, de 30.06.2016, que estabelece
em seu artigo 8º, inciso IX, a divulgação
anual de relatório integrado ou de
sustentabilidade.

Veja outros relatórios da Copel:

»» Princípios
para
Educação
Executiva
Responsável (PRME), plataforma global da
Organização das Nações Unidas (ONU) de
engajamento voluntário, que têm influência
na atuação da UniCopel, departamento de
educação corporativa da Copel.

Relatório de Responsabilidade Socioambiental e
Econômico-Financeiro da Copel Copel Geração e
Transmissão

Relatório da Administração e
Demonstrações Financeiras
Relatório 20F

Relatório de Responsabilidade Socioambiental e
Econômico-Financeiro da Copel Distribuição
Relatório de materialidade da Copel

»» princípios da Global Reporting Initiative
(GRI) - GRI Standards: opção essencial.
O relatório incluiu também o conjunto
de indicadores do suplemento setorial
de energia elétrica disponível na versão
G4, assim como indicadores solicitados
especificamente pela Aneel em seu Manual
de Contabilidade do Setor Elétrico. Para
garantir a confiabilidade do conteúdo

Os dados contábeis apresentados neste relatório
se referem às empresas em que a Copel detém
participação acionária. Os dados não contábeis
abrangem a Copel (Holding) e suas subsidiárias
integrais Copel Geração e Transmissão S.A.,
Copel Distribuição S.A., Copel Telecomunicações
S.A. e Copel Comercialização S.A., indicando,
quando aplicável, alguma inclusão ou exclusão.
GRI 102-45

A Lei nº 13.303/2016 estabelece no Art. 91 o prazo de 30 de

1

junho de 2018 para que empresas públicas e sociedades de
economia mista constituídas anteriormente à vigência da Lei
promovam as adequações necessárias a seus dispositivos.

Relato Integrado Copel 2018

1. TEMAS RELEVANTES E ESTRATÉGICOS
GRI 102-21, 102-44, 102-46, 102-47

Em 2018, a Copel (Holding) revisitou a materialidade para definir os tópicos sociais, ambientais, econômicos e de governança
a serem reportados. Esse trabalho foi dividido nas etapas apresentadas a seguir:
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

IDENTIFICAÇÃO

VALIDAÇÃO

RESULTADOS

Identificação dos
possíveis temas
materiais para a
Copel (Holding) e
suas Subsidiárias a
partir de uma lista
de temas extraídos
de diferentes
canais – internos e
externos.

Validação da lista
de temas prioritários
por meio de
entrevistas com os
membros da alta
liderança da Copel.

Validação das
matrizes de
materialidade da
Copel (Holding) e
de suas subsidiárias
integrais pela
Diretoria Reunida e
pelo Conselho de
Administração

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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PRIORIZAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO

Priorização dos
temas previamente
levantados, a partir
da aplicação de
metodologias de
ponderação.

Consolidação final
dos temas materiais
prioritários para a
Copel (Holding) e
suas subsidiárias,
considerando os
inputs identificados
na fase de validação.
Relato Integrado Copel 2018
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Esse processo incluiu benchmarking com 15 empresas do setor,
incluindo 11 listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)
da B3, e consultas a publicações de desempenho de sustentabilidade
ou relacionadas ao setor elétrico (“Electric Utilities. Sustainability
Accounting Standard”, publicação da SASB - Sustainability Accounting
Standards Board, e “Defining What Matters. Do companies and
investors agree on what is material?”, publicação conjunta da GRI e da
RobecoSAM). Também foram levantadas as demandas dos principais
grupos de stakeholders da empresa - acionistas, investidores, clientes,
comunidade/sociedade, público interno, fornecedores e poderes públicos
- registradas em canais de diálogo e em comunicações internas. GRI 102-40
GRI 102-42

Um total de dez canais de diálogo foram analisados, sendo cinco
referentes a demandas de stakeholders da Copel (Holding) - Pesquisa de
Clima Organizacional; Comissões Internas de Prevenção de Acidentes;
150 Melhores Empresas para Trabalhar; Conselho de Orientação Ética;
e, Canal de Denúncias - e os outros cinco referentes aos stakeholders de
suas Subsidiárias - Ouvidoria; Índice Aneel de Satisfação do Consumidor
2017; Pesquisa Abradee de Satisfação do Consumidor Residencial
Urbano de Energia Elétrica; e Mapeamento de Partes Interessadas das
Subsidiárias Integrais. GRI 102-43
A priorização dos temas contemplou a elaboração de matriz com
a correlação dos resultados obtidos para a Copel (Holding) e suas
subsidiárias integrais, e temas relevantes para o setor (apresentados nos
passos anteriores). Também foi inserido como critério o resultado da
materialidade publicada no Relatório Anual de Sustentabilidade 2017.
Os temas materiais reportados no Relato Integrado foram primeiramente
apresentados na reunião da Diretoria Executiva realizada em 24 de
outubro de 2018 e encaminhados para deliberação e aprovação do
Conselho de Administração na reunião realizada em 7 de novembro
desse mesmo ano.

Parques Eólicos no RN

Relato Integrado Copel 2018

Matriz de temas materiais e limites dos impactos GRI 102-46, 102-47

Temas materiais 2018

Correlação com os temas
materiais 20171

Limites internos dos temas
Limites externos dos temas materiais 2018
materiais 2018

Tópicos materiais de acordo
com a GRI

Empregados

Governança corporativa

Governança, ética,
conformidade

Comunidades

Comportamento anticompetitivo (206)

Saúde e segurança no trabalho

Saúde e segurança no
trabalho

Saúde e segurança no trabalho
(403 e indicadores setoriais)

Desempenho
econômico-financeiro

Desempenho
econômico-financeiro

Desempenho
econômico-financeiro (201-1, 201-3)

Gestão de riscos e eficiência
operacional

Excelência operacional e
ecoeficiência

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Gestão de riscos (102-11, 102-15)
Eficiência do sistema (indicadores setoriais)

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

Capital humano (102-8, 102-41)

AMBIENTE REGULATÓRIO

Emprego (contratações, turn-over, licença
maternidade) (401)

Gestão do capital humano
Gestão do capital humano

DESEMPENHO DOS CAPITAIS

Treinamento e educação
(404 - EU14 - EU15)
Não discriminação (406)

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

Clientes

Políticas públicas (contribuições para políticos
ou partidos) (415)

CONTEXTO DO SETOR

SUSTENTABILIDADE

Fornecedores

Diversidade e igualdade de oportunidade
(diversidade dos órgãos de governança) (405)

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Órgãos
Reguladores

Anticorrupção (205)

RECONHECIMENTOS

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

Governo

Governança corporativa (102-18, 102-39)

COPEL EM NÚMEROS 2018

SOBRE O RELATÓRIO

Copel
(operações)

Cadeia de suprimentos (102-9)
Cadeia de suprimentos

-

Avaliação de fornecedores (308 - 414)
Práticas de aquisição (204)

Engajamento com partes
interessadas

9

Impactos diretos

Relacionamento com
clientes e consumidores

Engajamento de stakeholders
(102-40, 102-44)

Impactos indiretos

Sem impacto
Relato Integrado Copel 2018

Matriz de temas materiais e limites dos impactos GRI 102-47, 103-1

Temas materiais 2018

COPEL EM NÚMEROS 2018

Mudanças climáticas

Correlação com os temas
materiais 20171

Mudanças do clima

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

Empregados

Pesquisa, desenvolvimento e
avanços tecnológicos

Cultura da inovação

Órgãos
Reguladores

Fornecedores

Clientes

Comunidades

Implicações financeiras das mudanças
climáticas (201)

P&D e avanços tecnológicos (EU8)

Ambiente regulatório

-

Compliance ambiental (307)
Compliance socioeconômico (419)

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

Impactos econômicos indiretos (203)

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Comunidades locais (413)

Responsabilidade social

Relacionamento com
comunidades

Desapropriações (EU20 - EU22)

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

Acesso à informação e saúde e segurança do
cliente (EU24 - EU25)

AMBIENTE REGULATÓRIO

Acesso à energia (EU27 - EU30)

SUSTENTABILIDADE

Liberdade de associação e negociação
coletiva (407)

DESEMPENHO DOS CAPITAIS

Trabalho infantil (408)

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
Direitos humanos

ANEXOS

Governo

Ambiente regulatório (102, 201-4)

CONTEXTO DO SETOR

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Copel
(operações)

Emissões (305 - EU5)

RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO

Limites internos dos temas
Limites externos dos temas materiais 2018
materiais 2018

Tópicos materiais de acordo
com a GRI

Direitos humanos

Trabalho forçado ou análogo ao escravo
(409)
Direitos das pessoas indígenas (411)
Avaliação das práticas de direitos humanos
(412)
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Impactos diretos

Impactos indiretos

Sem impacto

Relato Integrado Copel 2018

Matriz de temas materiais e limites dos impactos GRI 102-47, 103-1

Temas materiais 2018

Correlação com os temas
materiais 20171

Limites internos dos temas
Limites externos dos temas materiais 2018
materiais 2018

Tópicos materiais de acordo
com a GRI

Empregados

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS

Planejamento energético e
aumento da demanda
Diversidade

-

Disponibilidade e confiabilidade do sistema
(indicadores setoriais)

Diversidade

Diversidade e igualdade de oportunidades
(405)

SOBRE O RELATÓRIO

Governo

Órgãos
Reguladores

Fornecedores

Clientes

Comunidades

Materiais (301)

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR

Copel
(operações)

Energia (302)
Gerenciamento de recursos
naturais finitos

Impactos nos
ecossistemas2

Água (303)

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

Biodiversidade (304 – indicadores setoriais)
Efluentes e resíduos (306)

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Impactos diretos

Impactos indiretos

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

Sem impacto

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI

Notas GRI 102-49
1. O tema “Relacionamento com clientes e consumidores” – que constava na materialidade de 2017 – não foi apontado em 2018, pois durante o processo de revisão da materialidade concluiu-se que ele
compõe o tópico “Engajamento com as Partes Interessadas” e que o tema “Ambiente Regulatório” o complementa por tratar da regulamentação dos serviços, do atendimento e dos índices de qualidade,

ANEXOS

realizada pelas agências reguladoras, assegurando o bom relacionamento com esse público.
2. Já o tema “Excelência operacional e ecoeficiência” foi desmembrado, sendo que a excelência operacional foi incluída em “Gestão de riscos e eficiência operacional” e a ecoeficiência está diretamente
ligada ao assunto “Gestão dos recursos naturais finitos”.

11

3. Outro tema não comtemplado em 2018 foi “Impactos nos ecossistemas”, que está inserido no tema “Gerenciamento de recursos naturais finitos”, que, por sua vez, engloba mais tópicos GRI e traz um
panorama mais completo do desempenho ambiental da Copel.

Relato Integrado Copel 2018
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Edifício Sede da Copel, em Curitiba, Autor: Daniela Catisti
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Mensagem da Administração
GRI 102-14
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Em 2018, a Copel consolidou, a partir de uma
estrutura de governança cada vez mais sólida, o
compromisso histórico com a sustentabilidade
em todas as suas atividades.
Sob a perspectiva econômica, a Copel apresentou
resultados consistentes, ampliando seus ativos
com foco prioritário em fontes renováveis de
geração e linhas de transmissão estratégicas
para o Sistema Interligado Nacional. Mesmo em
um ano de transição política e com o quadro
macroeconômico ainda em recuperação, a Copel
apresentou Ebitda de R$ 3.143,3 milhões, valor
9,4% acima ao do ano anterior e lucro líquido de
R$ 1.444,0 milhão, um crescimento de 29,1%.
Os números refletem um amplo programa de
redução de custos, melhoria de eficiência e
rigorosa disciplina na alocação de capital. O
ano marcou para a companhia a fase final de
um longo ciclo de investimentos em seu parque
de geração e transmissão, nos dez estados em
que atua, com destaque para a conclusão das
usinas hidrelétricas de Colíder (300 MW), Baixo
Iguaçu (350 MW), em que a Copel tem 30%
de participação, e do complexo eólico Cutia
(312,9 MW), que juntos somam R$ 6,8 bilhões
de investimentos, todos com produção iniciada
em 2019.
Além de oferecer um benefício estrutural
para o SIN, a Copel começa no ano corrente
a colher os frutos desses investimentos,
com uma receita incremental ao redor

Eletroposto da Copel em Curitiba, Autor: Daniela Catisti

de R$ 450 milhões. Na ponta dos investimentos,
serão R$ 2 bilhões, com o início das obras da
PCH Bela Vista, arrematada em leilão no último
ano, e das linhas de transmissão concentradas no
Estado do Paraná.

Considerando a transformação radical por que
passa o segmento de distribuição na atualidade,
o investimento em inovação é vital, voltado
à construção da infraestrutura das futuras
cidades inteligentes.

A Copel Distribuição apresenta hoje seus
principais índices de qualidade de fornecimento
– DEC e FEC – abaixo dos limites regulatórios,
fator que contribuiu para que a companhia fosse
reconhecida como a melhor distribuidora do
Brasil, na visão de seus clientes, pela Aneel. A
subsidiária conseguiu melhorar, nos dois últimos
anos, em 73% a eficiência do Ebitda realizado em
relação ao Ebitda regulatório estimado, com foco
no alcance pleno da meta já em 2019, quando a
subsidiária prevê investir R$ 835 milhões.

A Copel inaugurou o Smart Copel, centro de
operações de distribuição mais moderno do
Brasil, no bairro Novo Mundo, em Curitiba. A
unidade gradativamente centralizará a gestão do
sistema – ao assumir a função antes realizada a
partir das cinco regiões do Estado – e já permite
controlar o sistema elétrico remotamente,
isolar problemas com rapidez e controlar a
qualidade do fornecimento em tempo real, entre
outras possibilidades.
Relato Integrado Copel 2018
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O programa de modernização das redes no campo terá continuidade, ao
incorporar inovações que são fruto de mais de uma década de testes na
operação de redes inteligentes. Elas incluem tecnologias de automação e
controle remoto da rede elétrica, instalação de medidores inteligentes e
projetos de pesquisa e desenvolvimento pioneiros no Brasil.

É fundamental reconhecer que os resultados atingidos são reflexo do maior
patrimônio da Companhia, conjunto de mais de 7.600 colaboradores que
não poupam esforços para mantermos um serviço de excelência, e que em
2018 nos colocaram entre as 150 melhores empresas para se trabalhar, pelo
levantamento da Revista Você S/A.

Ipiranga, no interior do Paraná, tornou-se em 2018 a primeira cidade do País a
ser inteiramente coberta por religadores e medidores inteligentes integrados
a um mesmo sistema de comunicação. O segundo projeto a utilizar esse
conceito cobrirá integralmente os municípios de São José dos Pinhais e
Tijucas do Sul, atendendo a 126 mil consumidores.

É com grande ânimo e confiança que encaramos os desafios descortinados
em 2019. Iniciamos um novo ciclo para a empresa, com energia de sobra
para colaborar como indutor indispensável ao crescimento econômico e,
assim, atender aos nossos clientes, parceiros e à sociedade de maneira geral.

O leque de inovações da Copel inclui também as maiores pesquisas sobre
armazenamento de energia em curso no Brasil, e testes de microgeração
a partir da biomassa do agronegócio, que guarda enorme potencial para
exploração no Estado do Paraná. Outro investimento importante na área
de inovação reside na mobilidade elétrica, com a inauguração em 2018 da
maior eletrovia do País. Ao longo de mais de 700 Km, ela conta com 11
eletropostos que conectam o Paraná de leste a oeste, do Porto do Paranaguá
a Foz do Iguaçu.

Daniel Pimentel Slaviero
Presidente da Copel

A base para todos esses investimentos e resultados se encontra em nossa
governança corporativa, certificada em dezembro de 2018 como Destaque
em Governança na B3, o que faz da companhia a única estatal de controle
estadual com tal reconhecimento.
Na busca por nos tornarmos uma referência em sustentabilidade,
continuamos comprometidos com os princípios e objetivos do Pacto Global,
e consolidamos no último ano um papel de protagonismo na articulação
de atores da Região Sul do Brasil em busca das metas dos ODS, liderando
a frente regional do Programa Cidades do Pacto Global e sediando, em
Curitiba, o Hub Local 2030, diretamente ligado à ONU.
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Usina Governador Bento Munhoz,
Autor: Guilherme
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1.1 CONTEXTO ECONÔMICO
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De acordo com o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2018
cresceu 1,1% frente a 2017. O crescimento do PIB resultou da expansão
de 1,1% do Valor Adicionado a preços básicos e da alta de 1,4% no
volume dos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios. O resultado
do Valor Adicionado nesse tipo de comparação refletiu o desempenho das
três atividades que o compõem: Agropecuária (0,1%), Indústria (0,6%) e
Serviços (1,3%).
O IBGE também apontou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(IPCA) acumulado de 2018 chegou a 3,75%, enquanto a Selic, taxa

básica de juros da economia, apresentou pouca variação, de 6,90% em
janeiro de 2018 para 6,40% em dezembro.
A dívida pública federal aumentou 8,90% no ano, saltando de R$ 3,56
trilhões para R$ 3,88 trilhões. Com a aprovação da Emenda Constitucional
nº 95, que limita pela inflação o crescimento do gasto público anual
com as despesas primárias para os próximos 20 anos, em vigor desde
2017, projeta-se uma trajetória de redução da dívida pública nas
próximas décadas.
O índice de desemprego permaneceu elevado no período, chegando
a 12,3%. A população desempregada ficou em 12,84 milhões de
pessoas, média menor que a do ano anterior.
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Parque Eólico no RN
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1.1.1. Contexto econômico do Paraná
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Em âmbito regional, o Paraná já havia
antecipado os movimentos de recuperação
da crise desde o segundo semestre de
2016, colhendo os excelentes resultados do
desempenho no campo, quando se observou
safra recorde de 41,5 milhões de t de grãos em
2017. A estimativa para 2018 ficou aquém do
ano anterior, mas com produção em patamares
superiores aos verificados em 2016, de modo
que os efeitos positivos beneficiados pela
renda agrícola, foram refletidos sobre os
segmentos industriais, diretamente vinculados
à agricultura, e sobre os demais setores,
como comércio e serviços. Além disso, o
setor produtivo estadual veio recuperando
progressivamente seus níveis de produção
a partir do segundo semestre de 2017, com
destaque para a indústria automobilística e
de celulose e papel, apoiadas, em parte, no
mercado internacional. A expansão dos índices
do comércio e do setor de serviços no Paraná
também apresentou significativo crescimento,
associado aos diversos setores do comércio
varejista ampliado. Em vista desse panorama,
a economia paranaense registrou crescimento
de 1,5% em 2018, segundo dados do Instituto
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e
Social (Ipardes).
1.2. CONTEXTO DO SETOR
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O comportamento do setor elétrico brasileiro
tende a acompanhar as perspectivas de
crescimento da economia. Esse setor está
passando por um momento de reformulação

regulatória. Além das novas tecnologias,
que estão proporcionando a criação de
novos negócios, o modelo vigente apresenta
problemas estruturais que resultaram em
elevação dos custos do sistema, o que acaba
onerando o elo mais fraco, que é o consumidor.
Saiba mais sobre essas mudanças na pág. 55.
O panorama simplificado apresentado a seguir
tem como base o diagnóstico que acompanha
a Consulta Pública 33/2017, do Ministério
de Minas e Energia (MME), e outras análises
setoriais, e compreende os segmentos de
geração, transmissão e distribuição, as
principais características do modelo vigente e
breve avaliação do ambiente de negócios.
1.2.1. Setor de geração
O mercado de geração é um dos segmentos do
setor elétrico em que vigora a livre concorrência.
Com a publicação da Lei nº 12.783/2013,
esse cenário se modificou, pois as usinas que
tiveram seu contrato renovado passaram a ser
reguladas, com sua Receita Anual de Geração
(RAG) definida por meio de análise regulatória
e a energia produzida sendo repassada para o
mercado cativo no regime de cotas.
Nesse contexto, o principal fator que tem
impacto sobre o mercado de geração é o baixo
crescimento do setor como todo. A relação
direta entre a estagnação do PIB e da demanda,
que vem ocorrendo desde 2014, resulta em
redução significativa na contratação de energia
de novos projetos e no acirramento da disputa
nos leilões de energia nova.

No mercado livre também predomina a
dificuldade de expansão da geração, uma
vez que a baixa duração dos contratos
dificulta a obtenção de financiamento. Além
disso, há preocupação com a capacidade de
atendimento à demanda de ponta em caso
de retomada econômica devido à grande
expansão de fontes intermitentes e de usinas
hidrelétricas sem reservatórios, que têm
pouca capacidade de regularização e não são,
portanto, despacháveis.
Há, ainda, a questão dos subsídios, que
atualmente são diversos para as fontes de
geração de energia, como desconto na tarifa fio,
para a compra de carvão, entre outros. Esses
subsídios provocam distorções nos preços das
fontes e geram parcelas de encargos cada
vez maiores, sem considerar os efeitos que as
fontes podem proporcionar ao sistema.
Temos, por fim, a judicialização hidrológica,
situação em que os agentes que possuem
usinas no Mecanismo de Realocação de Energia
(MRE) solicitaram na justiça medidas liminares
para evitar o pagamento de valores referentes
ao risco hidrológico, por entender que
alterações provocadas pela regulação estavam
interferindo no MRE. Os elementos que teriam
provocado essas distorções são a geração fora
da ordem de mérito, a antecipação da garantia
física de projetos estruturantes e a restrição
de escoamento dos projetos estruturantes
decorrentes do atraso de transmissão.
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1.2.2. Setor de transmissão

1.2.3. Setor de distribuição

Impulsionada pela baixa demanda de novos
projetos no setor de geração, a transmissão
é o segmento que mais atraiu a atenção
dos investidores nos últimos anos. Esse
setor é um monopólio natural e é, portanto,
altamente regulado. O arcabouço regulatório
da transmissão está bem consolidado, com
relativa estabilidade.

O setor de distribuição também é um monopólio
natural e, igualmente, um mercado altamente
regulado. Nesse setor, como as empresas
atuam em uma área de concessão própria e
possuem autonomia no planejamento e na
estratégia de Operação e Manutenção (O&M),
o regulador atua na busca pela eficiência
operacional das empresas e por tarifas menores
para os consumidores.

Os novos contratos, oriundos dos leilões
realizados desde 2000, possuem prazos de
concessão de 30 anos. Já os contratos antigos,
referem-se a concessões renovadas por 20
anos pela Portaria do MME nº 185/2001,
posteriormente renovadas por 30 anos pela Lei
n° 12.783/13. O pagamento da indenização
dessas últimas concessões, válido para os
ativos ainda não amortizados, está pendente,
após questionamento da Associação dos
Grandes Consumidores de Energia Elétrica
(Abrace) sobre parte dos valores.
A adoção do modelo por menor tarifa a
partir de 2016 tornou os leilões de novos
empreendimentos mais atrativos. Desde então,
o índice de sucesso tem sido de praticamente
100%, com alta competitividade nos lances e
a participação de novos agentes.
A atual regulação do mercado de transmissão,
por outro lado, é pouco atrativa para
novas tecnologias, que são normalmente
mais caras que as convencionais. Essas
tecnologias são adotadas somente quando
definidas como requisitos nos editais para
novos empreendimentos.

O arcabouço regulatório da distribuição
não sofreu grandes alterações, desde a sua
modelagem na reforma do RE-SEB (projeto
conduzido pelo Governo Federal para adequar
o Setor Elétrico Brasileiro às novas condições
de mercado e à consequente necessidade de
investimentos no setor).
As tarifas cobradas pelas distribuidoras são
compostas por duas parcelas, A e B, relativas
aos custos não gerenciáveis (energia, encargos,
transmissão, etc.) e aos custos gerenciáveis
(investimento na rede, O&M, pessoal, etc.),
respectivamente. Essas tarifas são reajustadas
anualmente e revistas a cada cinco anos. No
reajuste anual, elas são corrigidas pelos índices
oficiais de inflação, por índices individuais de
eficiência definidos para as distribuidoras
e pela correção da parcela dos custos não
gerenciáveis. Na revisão, todos os componentes
gerenciáveis da tarifa são analisados, e o nível
dos custos operacionais e a remuneração dos
investimentos são redefinidos.

100% de sua demanda. Em caso de déficit,
além de penalizadas pelo regulador, essas
empresas ficam expostas ao preço de curto
prazo da energia. Nesse modelo, os custos
da distribuidora representam uma parcela
pequena do valor total da tarifa cobrada dos
consumidores. Há, ainda, a necessidade de
gerenciar os riscos das oscilações do custo
de energia e do despacho fora da ordem
de mérito. Grandes oscilações nos valores
de encargos e de custo de energia geram
déficits no caixa das distribuidoras que só
são recuperados nas revisões ou reajustes
tarifários. Como esse modelo é baseado no
volume de energia, as distribuidoras são
penalizadas se houver redução de consumo.
Esse fenômeno, que ocorria em situações
específicas de crise econômica, passou a
acontecer também em função das novas
tecnologias e das preocupações ambientais,
com a disseminação da eficiência energética e
da geração distribuída.

As distribuidoras são obrigadas a contratar
Relato Integrado Copel 2018
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Região rural no Norte do Paraná, Autor: José Ricardo Devara
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Organograma - Participação Societária
Estado do Paraná

Assembleia Geral
Votante 58,63%
de Acionistas
Total 31,07%

Custódia em Bolsa

BNDESPAR

Assembleia Geral
Votante 26,41%
de Acionistas
Total 23,96%

BM&FBOVESPA

Assembleia Geral
Votante 13,23%
de Acionistas
Total 32,54%
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(1) COPEL

Assembleia
Geral
DISTRIBUIÇÃO S.A.
de Acionistas
100%

(1) MARUMBI
Assembleia Geral
TRANSMISSORA DE
de Acionistas
ENERGIA S.A. 100%

(4) CAIUÁ TRANSMISSORA
Assembleia Geral
DE ENERGIA S.A.
de Acionistas
Total 49,0%

(1) NOVA EURUS IV
Assembleia Geral
ENERGIAS RENOVÁVEIS
de Acionistas
S.A. 100%

(1) COSTA OESTE
Assembleia Geral
TRANSMISSORA DE
de Acionistas
ENERGIA S.A. 100%

(4) CANTAREIRA
Assembleia Geral
TRANSMISSORA DE ENERGIA
de Acionistas
S.A. Total 49,0%

Assembleia
GeralLTDA.
(2) UEG
ARAUCÁRIA
Total
60,0%
de Acionistas

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

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

Total 44,18%
NYSE

Assembleia Geral
Votante 0,45%
de Acionistas
Total 11,56%

Eletrobras

Assembleia Geral
Votante 1,06%
de Acionistas
Total 0,56%

Outros acionistas

Assembleia Geral
Votante 0,22%
de Acionistas
Total 0,23%

LATIBEX

Assembleia Geral
Votante 0,00%
de Acionistas
Total 0,08%

Assembleia Geral
deCOPEL
Acionistas

RECONHECIMENTOS

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

(free float)Geral
Assembleia
Votante
13,68%
de Acionistas

(4) GUARACIABA
Assembleia GeralDE
TRANSMISSORA
ENERGIA
(TP SUL) S.A.
de Acionistas
Total 49,0%

(1) COPEL
Assembleia
Geral
TELECOMUNICAÇÕES
deS.A.
Acionistas
100%

(1) COPEL

Assembleia
Geral
RENOVÁVEIS S.A.
de Acionistas
100%

100%
de Acionistas

(1) CUTIA
Assembleia Geral
EMPREENDIMENTOS
de Acionistas
EÓLICOS SPE S.A. 100%

Assembleia
Geral
USINA
DE ENERGIA
EÓLICA
CUTIA
S.A. 100%
de Acionistas

(1) NOVA ASA BRANCA I
Assembleia Geral
ENERGIAS RENOVÁVEIS
de Acionistas
S.A. 100%

GeralS.A
GEAssembleia
OLHO D’ÁGUA
100%
de Acionistas

CENTRAL GERADORA
Assembleia Geral
EÓLICA SÃO BENTO DO
de Acionistas
NORTE I S.A. 100%

Assembleia
Geral
USINA
DE ENERGIA
EÓLICA
GUAJIRU
S.A. 100%
de Acionistas

(4) PARANAÍBA
Assembleia Geral
TRANSMISSORA DE
de Acionistas
ENERGIA S.A. Total 24,5%

(1) NOVA ASA BRANCA II
Assembleia Geral
ENERGIAS RENOVÁVEIS
de Acionistas
S.A. 100%

Assembleia
Geral
GE
BOA VISTA
S.A.
100%
de Acionistas

CENTRAL GERADORA
Assembleia Geral
EÓLICA SÃO BENTO DO
de Acionistas
NORTE II S.A. 100%

Assembleia
Geral
USINA
DE ENERGIA
EÓLICA
JANGADA
S.A. 100%
de Acionistas

(5) UHE GOVERNADOR
Assembleia Geral
JAYME CANET JÚNIOR
de Acionistas
(MAUÁ) Total 51,0%

(1) NOVA ASA BRANCA
Assembleia
III Geral
ENERGIAS
RENOVÁVEIS
de Acionistas
S.A. 100%

Assembleia
Geral
GE FAROL S.A.
100%
de Acionistas

CENTRAL GERADORA
Assembleia Geral
EÓLICA SÃO BENTO DO
de Acionistas
NORTE
III S.A. 100%

Assembleia
Geral
USINA
DE ENERGIA
EÓLICA
MARIA de
HELENA
S.A. 100%
Acionistas

(1) SANTA MARIA
Assembleia Geral
ENERGIAS RENOVÁVEIS
de Acionistas
S.A. 100%

GE SÃO BENTO DO
Assembleia Geral
NORTE
de Acionistas
S.A. 100%

CENTRAL GERADORA
Assembleia Geral
EÓLICA SÃO MIGUEL I S.A.
de Acionistas
100%

Assembleia
Geral
USINA
DE ENERGIA
EÓLICA
POTIGUAR
S.A. 100%
de Acionistas

(5) Assembleia
UHE BAIXO Geral
IGUAÇU
Total
30,0%
de Acionistas

(1) SÃO
BENTO Geral
ENERGIA
Assembleia

(4) MATRINCHÃ
Assembleia GeralDE
TRANSMISSORA
ENERGIA
(TP NORTE) S.A.
de Acionistas
Total 49,0%

(3) FOZ DO CHOPIM
Assembleia Geral
ENERGÉTICA LTDA Total
de Acionistas
Total 35,8%

(1) SANTA HELENA
Assembleia Geral
ENERGIAS RENOVÁVEIS
de Acionistas
S.A. 100%

Assembleia
GeralEÓLICA
CENTRAL
GERADORA
SÃO MIGUEL
II S.A. 100%
de Acionistas

USINA DE ENERGIA EÓLICA
Assembleia Geral
ESPERANÇA DO NORDESTE
de Acionistas
S.A. 100%

(4) INTEGRAÇÃO
Assembleia Geral
MARANHENSE TRANS. DE
de Acionistas
ENERGIA S.A. Total 49,0%

(2) BELA VISTA GERAÇÃO
Assembleia Geral
DE ENERGIA S.A.
de Acionistas
Total 99,9%

(1) Assembleia
VENTOS DEGeral
SANTO
URIEL
S.A. 100%
de Acionistas

Assembleia
GeralEÓLICA
CENTRAL
GERADORA
SÃO MIGUEL
III S.A. 100%
de Acionistas

USINA DE ENERGIA EÓLICA
Assembleia Geral
PARAÍSO DOS VENTOS DO
de Acionistas
NORDESTE S.A. 100%

(1) COPEL

Assembleia
Geral
COMERCIALIZAÇÃO
deS.A.
Acionistas
100%

(3) DOMINÓ HOLDINGS
Assembleia
LTDA. Geral
49,0%
Total
de Acionistas

(2) ELEJOR - CENTRAIS
Assembleia Geral
ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO
de Acionistas
Total 70,0%

(3) SERCOMTEL S.A.
Assembleia Geral
TELECOMUNICAÇÕES
de Acionistas
Total 45,0%

(2) COMPANHIA
Assembleia Geral
PARANAENSE DE GÁS de Acionistas
COMPAGAS Total 51,0%

(3) DONA FRANCISCA
Assembleia Geral
ENERGÉTICA S.A.
de Acionistas
Total 23,0%

Assembleia
GeralLTDA.
(2) UEG
ARAUCÁRIA
Total
20,0%
de Acionistas

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

Assembleia GeralS.A.
(3) CARBOCAMPEL
Total
49,0%
de Acionistas

(4) PARANÁ GÁS
Assembleia Geral
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
de Acionistas
Total 30,0%

(3) COPEL AMEC S/C LTDA.
Assembleia Geral
(Em liquidação)
de Acionistas
Total 48,0%

(1) Subsidiária Integral (2) Controladas (3) Coligadas (4) Controladas em conjunto (5) Consórcios
Obs.: A controlada UEG Araucária Ltda. detêm participação de 19,31% na GBX Tietê II Empreendimentos Participações S.A.
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2. A COMPANHIA PARANAENSE DE
ENERGIA GRI 102-2, 102-5, 102-6, 102-7
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MAPA DE ATUAÇÃO DA COPEL

GRI 102-4, 102-6

GO

A Copel foi criada em 26 de outubro de 1954,
sob a forma de sociedade de economia mista,
controlada pelo Estado do Paraná. Atualmente,
ações da Copel são negociadas na B3 e nas
Bolsas de Nova Iorque e Madri. GRI 102-5
Maior empresa paranaense em patrimônio e
receita líquida2, a Copel tem sede em Curitiba
(PR) e atua em dez estados brasileiros (veja no
mapa). Seus negócios são geração, transmissão,
distribuição e comercialização de energia,
além de telecomunicações e gás natural.
O sistema elétrico da Empresa é composto
por parque gerador próprio de usinas, linhas
de transmissão, subestações, linhas e redes
elétricas do sistema de distribuição e por um
moderno sistema óptico de telecomunicações,
que integra todas as cidades do Paraná.

MA

BA
MT
MG

SP
PR
SC

GRI 102-2, 102-3, 102-4

No segmento de energia, os principais
clientes são consumidores do mercado
regulado (residências, indústria e comércio)
e consumidores do mercado livre (indústria
e comércio), conduzidos e fiscalizados pela
Aneel. A Copel Telecomunicações atua
principalmente com soluções corporativas
nos 399 municípios do Paraná, atendendo
também a clientes no varejo em 82 municípios
do Estado (veja mapa de atuação da Copel
Telecomunicações na página 22). GRI 102-6
2

RN

RS

LINHA DE TRANSMISSÃO

USINA EÓLICA

USINA HIDRELÉTRICA

LINHA DE DISTRIBUIÇÃO

SUBESTAÇÃO

ANEL DE FIBRA ÓTICA

De acordo com levantamento realizado pela Revista Amanhã, que seleciona as maiores e melhores empresas conforme informações públicas extraídas de seus balanços financeiros.

A informação pode ser conferida nos links: http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=99579 e https://www.bemparana.com.br/noticia/copel-e-premiada-como-a-maior-empresa-do-parana

Relato Integrado Copel 2018

MAPA DE ATUAÇÃO DA COPEL TELECOMUNICAÇÕES GRI 102-6
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3.MODELOS
MODELOSDE
DENEGÓCIO
NEGÓCIOGRIGRI
GRI
102-2
3.3.
102-2102-2
MODELOS
DE
NEGÓCIO

Diretrizes estratégicas

3.1.
COPEL
DISTRIBUIÇÃO
|GERAÇÃO
DESENVOLVIMENTO
3.1.
COPEL
DISTRIBUIÇÃO
| |VISÃO
GERAL
3.1.
COPEL
DISTRIBUIÇÃO
DE VALOR DO NEGÓCIO

DESENVOLVIMENTO
Fornecedores
DO NEGÓCIO

SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO

contratado

Prestadora de
serviço
público de distribuição de
INSUMOS
Referências
para
mais informações:
energia elétrica,
por CAPITAL
concessão do Governo Federal.
POR
Atividades:
»» Atividades empresariais págs. 23, 148 a 150
»» Serviço público de distribuição de energia
»» Produtos
pág. 21correlatos
elétrica e –serviços

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

de »treinamento
» Desenvolver talentos e reter o
»
»
857,5 GERAÇÃO
milhões
em salários e benefícios
Manter o equilíbrio econômico-financeiro
conhecimento
Atender aos clientes com excelência

»»

da concessão
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

»»

Renovar e modernizar os ativos da

»»

social alinhadas ao negócio

³ Ebitda é a sigla em inglês para Earnings before
interest,
taxes,
depreciation
and
amortization,
que em português significa “Lucros antes de
juros,
impostos,
depreciação
e
amortização”.
A sigla também é conhecida como Lajida.
Refere-se ao valor nominal dos contratos novos, iniciados
em 2018.

VISÃO GERAL

Investir em inovação e novas

Duração
Equivalente por Empregados
Fornecedores
Consumidor devido a interrupção
de origem interna ao sistema de
distribuiçãoRiscos
(DECi): 10,31

estratégicos
Frequência
Equivalente por
Consumidor devido a interrupção

Orgãos
»» Perda
da concessão
Comunidade
»» Instabilidade regulatória
distribuição (FECi) – 6,22
»» Defasagem tecnológica
»» Adversidades climáticas severas
CLIQUEno
NAS
SETAS
»» Falha
atendimento
do critério

reguladores
de origem interna ao sistema
de

ABAIXO

tecnologias

Clientes

»» Índice de satisfação Aneel – 74,10 (IASC)
»» Índice de Satisfação
de Qualidade Percebida
CLIQUE NAS SETAS

Primar pela segurança no trabalho

Orgãos
Reguladores

Comunidade

»»

Promover
ações de melhoria de
DE
VALOR

qualidade de vida dos empregados

concessão

CLIQUE NAS SETAS
ABAIXO

4
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»»
»»

»» Impactos – págs. 53 a 161
»» 2.943 horas de voluntariado
Social e de projeção,
Natural
Holding »»
Manter a concessão
Priorizar as pessoas
»»Financeiro
Estudos, planejamento,
implantação,
»» 76.300 beneficiários em palestras em escolas,
»» Identificação Relacionamento
de partes interessadas
operação e manutenção de sistemas de
associações e instituições sem fins lucrativos
críticas – págs. 93 a 118
distribuição de energia elétrica
»» 3º lugar no Prêmio Abradee de
»» Principais riscos e
Contribuir
Responsabilidade
Social para o desenvolvimento
sustentável do Paraná
»»
4.637.804
de clientes
atendidos em 2018
oportunidades
–
(residenciais,
comerciais,
rurais e outros
págs. 23, industriais,
42 aInfraestrutura
54, 156
»» OrientarRiscos
sobre o uso seguro e
Humano
Contribuir para o
Intelectual
Clientes
desenvolvimento
– poder público, iluminação pública, serviços
estratégicos
racional
da energia elétrica
sustentável do Paraná
públicos e a própria empresa)
»» Promover ações de interesse

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS

»» 78% de satisfação
Priorizar
pessoas
»» 156.655,72
mil milas
horas

»» R$ 1.036 milhões4 Manter
em volume
a concessão

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS

Empregados

de qualidade do contrato
de concessão

»»

Copel (Holding)

Falha no atendimento do critério

3
»» EBITDA
de R$ 800
milhões
de eficiência
econômico-financeira

do contrato de concessão

ABAIXO

(ISQP) – 83,2% cliente residencial e, 77,2%
cliente não residencial

INSUMOS POR CAPITAL
DETALHADO

DESENVOLVIMENTO
DO NEGÓCIO DETALHADO

GERAÇÃO DE VALOR
DETALHADO

Relato Integrado Copel 2018

P

3.
DE NEGÓCIO
GRI 102-2
3.2.MODELOS
COPEL GERAÇÃO
E TRANSMISSÃO
| VISÃO GERAL

3.2.
COPEL
GERAÇÃO
TRANSMISSÃO
GERAÇÃO
DE VALOR
3.2.COPEL
COPELGERAÇÃO
GERAÇÃOEEETRANSMISSÃO
TRANSMISSÃO|| |INSUMOS
DESENVOLVIMENTO
DO NEGÓCIO
3.2.
POR
CAPITAL
3.2. COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO | VISÃO GERAL
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Subsidiária integral da Copel que atua com tecnologia de ponta nas áreas de geração e transmissão de energia. Constrói,
opera e mantém um sistema elétrico com parque gerador próprio de usinas (hidrelétricas, térmicas e eólicas), linhas de
DESENVOLVIMENTO
transmissão e subestações, inclusive em parceiras constituídas por meio de sociedades de propósito específico, além
DO NEGÓCIO
de comercializar a energia gerada.
Empregados
Fornecedores

INSUMOS
POR Financeiro
CAPITAL

»»Financeiro
Produtos – pág.Social
21 e de

Natural
Ampliar a participação
Relacionamento
no mercado de geração
págs. 53e transmissão
a 161
de forma
sustentável e rentável.

»» Identificação de partes interessadas
críticas – págs. 93 a 118

Humano

»» R$ 984,07 milhões investidos

»» 522,10 horas de voluntariado
»» R$ 31,91 milhões em investimentos ambientais
Manter as
concessões

Treinar e capacitar os

Treinar e
capacitar

Primar
pela segurança
Infraestrutura
no trabalho

empregadoscontinuamente,
CLIQUE NAS SETAS
e reter o conhecimento
ABAIXO

»» 1.660 empregados próprios
»» 693 empregados terceirizados

»»
»»
»»
»»

Riscos estratégicos

17 Usinas hidrelétricas»»

»»
18 Complexos eólicos»»
2 Termelétricas

6.628CLIQUE
km de
NASLinhas
SETAS
ABAIXO

de transmissão

»» 35 Subestações

VISÃO GERAL

»» Água – 1,21 m³/s por kWh
»» Carvão – 51.414,63 toneladas

Investir Ampliar
em inovação,
buscar
rentabilidade
a
InvestirMaximizara
em
Maximizar a da
as melhores
práticas e inovação
comercialização
de energia e
rentabilidade
participação
Comunidades
pesquisar novas tecnologias,
otimizar os recursos
e renovar e modernizar os
da concesssão
»ativos
» 8.252
visitas ao Museu Regional do Iguaçú
com visão
e longo prazo

Intelectual

ANEXOS
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GERAÇÃO

»» 127 milNatural
de treinamento
DEhoras
VALOR
»» Índice de satisfação de 63 (GPTW)

Social e de Relacionamento
DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS

»» R$
1.564,3 milhão
»» Atividades
empresariais
- investidos
págs. 24, 144 a 148

»» Principais riscos e
Humano
Infraestrutura
oportunidades –
págs. 24, 42 a 54, 156

salários e benefícios

Diretrizes estratégicas

Referências para mais informações:

»» Impactos –

»» R$ 398,2 milhões pagos em

»» Volume contratado de R$928 milhões

INSUMOS POR CAPITAL
DETALHADO

Primar pela
segurança

Holding
Fornecedores
Manter as concessões
e autorizações

Empregados

Copel (Holding)

»» EBITDA de R$ 2,06 bilhões
Clientes

Riscos estratégcicos

Comunidade

Intelectual

CLIQUE NAS SETAS
Clientes
Perda
das concessões
ABAIXO
Nível de expansão insuficiente
»
»
R$
1,13
milhão
investidos em treinamento
para
garantir
a
sustentabilidade
Índices de satisfação superiores a 80% da
companhia
e desenvolvimento
Disponibilidade
do parque
gerador
de 93%
»» Risco
hidrológico
»
»
Instabilidade regulatória
Disponibilidade
das linhas
de transmissão
»» Queda
de rentabilidade
dos negócios
(em operação)
de superior à 99%
»» Queda de rentabilidade dos negócios
(em construção)
»» Indisponibilidade ou operação indevida
dos Sistemas de Tecnologia de
Operação

»»
»»

DESENVOLVIMENTO
DO NEGÓCIO DETALHADO

GERAÇÃO DE VALOR
DETALHADO
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P

3.
DE NEGÓCIO GRI
102-2
3.3,MODELOS
COPEL COMERCIALIZAÇÃO
| VISÃO
GERAL

3.3.
COPEL
COMERCIALIZAÇÃO
GERAÇÃO
DE VALOR
3.3.COPEL
COPELCOMERCIALIZAÇÃO
COMERCIALIZAÇÃO|||INSUMOS
DESENVOLVIMENTO
DO NEGÓCIO
3.3.
POR
CAPITAL
3.2. COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO | VISÃO GERAL

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL

DESENVOLVIMENTO
Diretrizes estratégicas
DO NEGÓCIO

Referências para mais informações:
»» Atividades empresariais págs. 25, 57INSUMOS
e 151

POR Financeiro
CAPITAL

»» Produtos – pág. 21

»»

»» Impactos – págs. 53 a 161
»» R$ 200 mil investidos
»» Identificação de partes
A Copel Comercialização S.A. é a
interessadas críticas –
subsidiária integral da Copel que atua com
págs. 93 a 118 Social e de
Intelectual
Financeiro
compra e vendaRelacionamento
de energia e prestação
»»de Principais
riscos
e
serviços no
Mercado
Livre de Energia,
oportunidades
–
sendo também habilitada para atuar como
págs. 25, 42 a varejista.
54, 156
comercializadora

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

Humano

Comunidade
Social
e
de Relacionamento
DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS
Possibilidade de livre escolha da fornecedora
entrecom
as 5 negociação
maiores
de energiaEstar
elétrica
de preços
empresas do ramo de
atuação
até
2025
»
»
Relacionamento
com
e condições de contratação (69% das pessoas

consumidores
livres,de escolher sua
entrevistadas
gostariam
5
comercializadores
geradores
)
fornecedora
de energia eelétrica

de energia

Estar entre as 5
maiores empresa
do ramo

Ter foco no desenvolvimento
de portfólio de produtos
diferenciados e lucrativos
Foco no
Força de trabalho
desenvolvimento

Infraestrutura

Clientes

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE

CLIQUE NAS SETAS
ABAIXO

DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

Humano

»» 3 5 empregados
5

Fonte: Abraceel (https://view.joomag.com/

revista-abraceel-2018-revista-abraceel2018/0971609001522262187?short)
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Reconhecimento
pelos clientes

GERAÇÃO
Empregados

VALOR
»» 1.114 horasDE
deIntelectual
capacitação e
Ser reconhecida pelos
desenvolvimento
profissional
clientes pela excelência no
»» Equipe
especializada em compra
relacionamento

e venda de energia, inteligência
competitiva e estudos de preços
Holding

Contar com força de
trabalho engajada e
empreendedora
Clientes

Empregados

Comunidade

Copel (Holding)

»» Retenção de clientes que se
Infraestrutura
CLIQUE NAS SETAS
consumidores que migraram para o
Riscos estratégicos tornam consumidores
ABAIXO livres
Riscos
estratégicos
mercado livre
»» Não desenvolvimento de uma cultura de
»» Escritórios compartilhados com a Copel (Holding)
comercialização

»» Economia no preço da energia para

»»
»»
»»
CLIQUE NAS SETAS »»
ABAIXO

Exposição financeira das operações de
»» Sistema
compra
e vendade gestão
Inadimplência
da
comercialização
Aumento da concorrência
Regulatório
»» Aplicativo Mobile

»» Website

VISÃO GERAL

INSUMOS POR CAPITAL
DETALHADO

DESENVOLVIMENTO
DO NEGÓCIO DETALHADO

GERAÇÃO DE VALOR
DETALHADO
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P

3.
DE NEGÓCIO GRI |102-2
3.4.MODELOS
COPEL TELECOMUNICAÇÕES
VISÃO GERAL

3.4.
COPEL
TELECOMUNICAÇÕES
GERAÇÃO
DE VALOR
3.4.COPEL
COPELTELECOMUNICAÇÕES
TELECOMUNICAÇÕES|| |INSUMOS
DESENVOLVIMENTO
DO NEGÓCIO
3.4.
POR
CAPITAL
3.2. COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO | VISÃO GERAL

Subsidiária integral da Copel que presta serviços de telecomunicações e de comunicações em geral. A exploração
desses serviços se dá por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em nível nacional.

DESENVOLVIMENTO
DO NEGÓCIO

COPEL EM NÚMEROS 2018
Empregados

Fornecedores

RECONHECIMENTOS

Financeiro
Volume contratado
de R$ 576 milhões
INSUMOS

»»
»» 69% de
fornecedores
locais (Paraná)
POR
CAPITAL
»» R$309,4 milhões

SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

em investimentos

Copel (Holding)
Natural

Social e de Relacionamento
»» 29 mil horas de treinamento

»» EBITDA de R$ GERAÇÃO
118,6 milhões

Diretrizes estratégicas

»» DIRETRIZES
Índice de satisfação
de 69
ESTRATÉGICAS
»» Reconhecimento
da marca no

DE VALOR

»» Água: 714 m³
»» Energia elétrica: 2,6 mil GJ
»» Combustíveis: 245,3 mil l (álcool + biodiesel +

Paraná e no Brasil6

»» Confiança dos stakeholders
»» Disponibilização de link de dados de alta
qualidade em
»» Desenvolvimento
e manutenção de

CONTEXTO DO SETOR

+ gasolina)
»» Satisfaçãodiesel
e Qualidade
Percebida de 2018 - 8,35
»
»
Baterias:
Mais
de Comunicação
7 mil elementos
individuais
»» Indicadores dos Serviços de
Multimídia
(SCM):
»»
de baterias
Holding
Fornecedores
Empregados
»
»
SCM4
Garantia
de
Velocidade
Instantânea
Contratada:
98,70%
Garantir o fornecimento dos
Desenvolver
mercados
Buscar a ofertaOferta
de serviços
Eficácia na gestão da
Relacionamento
Fornecimento
Desenvolvimento
comdos
produtos
e
serviços
de
valor
agregado
para
cadeia
de
suprimentos
e
»» Açõesserviços
sociaiscom
em integração
rede (ODS 16 e ODS17),
com
de mercado
de»serviços
serviços
» SCM5 - Garantia de Velocidade Média Contratada: 99,81%
de vendas e expansão,
adequados, de forma a
os clientes, considerando
qualificação na relação com
fornecedores,
parceiros de negócio, permitir
voluntários
da Copel
com alta disponibilidade,
a expansão
com
a integração »e» sinergia,
de materiais
Clientes
SCM9 - Taxaosdefornecedores
Disponibilidade:
99,78%
escalabilidade, e qualidade
inovação e excelência
entre telecomunicação e
e serviços
e outras
empresas
» SCM10 - Taxa de Atendimento em Até 20 Segundos: 89,80%
diferenciada
tecnologia da »informação
»» Inclusão social para comunidades mais carentes por
»» SCM14 - Taxa de Resposta ao Assinante: 99,06%

todas as escolas estaduais (ODS-4)

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

Financeiro

Comunidades

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

Humano

AMBIENTE REGULATÓRIO

»»
»»

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

múltiplos canais de relacionamento
Social eInternet
de
Projeto
Sem
Bullying (ODS 4 e ODS 16)
Natural

meio da disponibilização de infraestrutura de dados

Infraestrutura

Intelectual

Gestão da cadeia

Gestão prossional

e internet para o provimento de serviços
em
de públicos
suprimentos
dos empregados
Infraestrutura
Humano
iniciativas governamentais como Justiça no Bairro,

Paraná Cidadão, Mutirão da Cidadania, Projeto Criança e
478 empregados próprios Intensificação da
Acompanhar o Plano de
»» Backbone
Adolescente Protegidos e UPS Cidadania
Negócios aprovado pela
CLIQUE NAS SETAS gestão profissional dos
522 empregados
terceirizados
»
»
Servidores
empregados,
com o do Programa ParanáDiretoria, buscando a
ABAIXO
»» Manutenção
da
base de clientes
desenvolvimento das
a realização
Riscos eestratégicos
»» Redesconfirmação
deestratégia
operação
“cultuando”
da
e o alcance
Conectadocompetências
(ODS 1, ODSe 8
e ODS 10)
a motivação para alto
dos resultados
»» Centro de operações
»» MEIO AMBIENTE:
Carbono
Zero e Reciclagem de Fibras
desempenho
e resultados
financeiros previstos
»» Sistemas específicos, incluindo
Ópticas
»» segurança e proteção de dados
CLIQUE NAS SETAS

6

A Copel Telecom foi a operadora de banda larga mais bem

»» Postes e torres ABAIXO

Plano
deReferências
negócios

»»
»»
»»
»»
»»

Clientes

Comunidade

para mais informações:
Intelectual
Atividades empresariais - págs. 26, 151 a 152
Riscos
estratégicos do negócio
»–» pág.
Conhecimento
Produtos
21
»» Restrição
de recursos disponíveis para
»» deAlinhamento
melhores
práticas
NAS SETAS
plano
investimentosàsCLIQUE
ABAIXO
Impactos
– págs.
53
a
161
»» Perdas
de
competitividade
para
internacionais de Telecom
a concorrência
»» Não»racionalizar
e/ou
automatizar
» Modelo
de Excelência
da Gestão
– MEG
Identificação
de partes
interessadas
críticas
–
processosdo negócio,impactando na
»a» 118
Balanced
Scored Card – BSC
escalabilidade
qualidade
págs. 93
e custo contratado
»» Faltariscos
de inovação em produtos
Principais
e
e serviços

oportunidades – págs. 26, 42 a 54, 156

avaliada na opinião dos clientes na pesquisa de Satisfação e
Qualidade Percebida de 2018 realizada pela Anatel.
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INSUMOS POR CAPITAL
DETALHADO

DESENVOLVIMENTO
DO NEGÓCIO DETALHADO

GERAÇÃO DE VALOR
DETALHADO
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4. REFERENCIAL ESTRATÉGICO
GRI 102-16. PRME 1, 2

As ações da Copel e suas decisões de gestão são orientadas pelas
diretrizes estabelecidas em sua Missão, Visão e Valores, apresentadas
a seguir.
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

Missão: Prover energia e soluções para o desenvolvimento com
sustentabilidade.
Visão: Ser referência nos negócios em que atua gerando valor de forma
sustentável.

CONTEXTO DO SETOR

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

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

»» Respeito às pessoas: Consideração com o próximo.

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
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»» Dedicação: Capacidade de se envolver de forma intensa e completa no
trabalho contribuindo para a realização dos objetivos da organização.
»» Transparência: Prestação de contas das decisões e realizações da
Companhia para informar seus aspectos positivos ou negativos a
todas as partes interessadas.
»» Segurança e Saúde: Ambiente de trabalho saudável em que os
trabalhadores e os gestores colaboram para o uso de um processo
de melhoria contínua da proteção e promoção da segurança, saúde
e bem-estar de todos.
»» Responsabilidade: Condução da vida da Companhia de maneira
sustentável, respeitando os direitos de todas as partes interessadas,
inclusive das futuras gerações e o compromisso com a sustentação
de todas as formas de vida.
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»» Inovação: Aplicação de ideias em processos, produtos ou serviços de
forma a melhorar algo existente ou construir algo diferente e melhor.

Usina Governador Ney Braga, Autor: Carlos Borba
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GRI 103-1, 103-2, 103-3
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O modelo de Governança Corporativa da Copel
baseia-se nos princípios de transparência,
equidade, prestação de contas (accountability)
e responsabilidade corporativa, seguindo as
melhores práticas do mercado e buscando os
melhores resultados para as partes interessadas.
Esses princípios estão estabelecidos em uma
Política de Governança Corporativa com diretrizes,
objetivos e compromissos aplicáveis à Copel
(Holding) e suas subsidiárias integrais e, no que
couber, às demais participações societárias.
As práticas de governança corporativa
adotadas pela Companhia cumprem as
exigências estabelecidas para as empresas
listadas no Nível 1 de Governança da B3 Brasil, Bolsa, Balcão (antiga BM&FBOVESPA),
e têm como referência o Código de Melhores
Práticas de Governança do Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC), atendendo
aos dispositivos das Leis Federais nº
6.404/1976 e 13.303/2016, da Instrução CVM
586/2017 e demais legislações aplicáveis.
GRI 103-1

Para que a Companhia seja permanentemente
conduzida por princípios éticos, todos que
atuam em seu nome são regidos por um Código
de Conduta desenvolvido em consonância com
os valores da Copel, os Princípios do Pacto
Global, as melhores práticas de governança
corporativa e demais compromissos voluntários
assumidos. GRI 103-2

5. PRÁTICAS DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA
PRME 1, 2

Ao longo de 2018, a Copel promoveu
melhorias em seu Sistema de Governança
Corporativa, com o intuito de estabelecer as
melhores práticas alinhadas ao seu referencial
estratégico e gerar valor compartilhado às
partes interessadas a partir da adequação
integral às exigências legais, aos regulamentos
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ao
Regulamento dos Emissores da B3 e às práticas
estabelecidas pela legislação norte-americana
para empresas listadas na Bolsa de Valores de
Nova Iorque. Essa orientação está vinculada
às diretrizes do Conselho de Administração
e aos objetivos estratégicos “Maximizar o
valor da Empresa de forma sustentável” e
“Melhorar o desempenho em governança e
sustentabilidade”.
Entre os avanços relacionados à governança
corporativa, destacam-se:
»» a revisão do estatuto social da Copel
(Holding) e de suas subsidiárias integrais,
bem como dos regimentos internos dos
órgãos estatutários da Companhia, que
incorporaram melhorias em sua estrutura
de governança, além das previstas na Lei
Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais);
»» a publicação do Regulamento Interno de
Licitações e Contratos

»» a publicação unificada da Carta Anual
de Políticas Públicas e de Governança
Corporativa;
»» a publicação do Informe referente ao Código
Brasileiro de Governança Corporativa;
»» a contratação da ferramenta para a
realização de procedimento de diligência de
integridade (background check), visando
auxiliar o processo de indicação e eleição
de membros de órgãos estatutários;
»» a terceirização do Canal de Denúncias;
»» a revisão do Programa de Integridade;
»» a otimização do Sistema de Controles
Internos da Companhia;
»» a revisão das Políticas: de Governança
Corporativa; de Sustentabilidade; de
Mudança do Clima; de Transação com Partes
Relacionadas e Conflitos de Interesses; de
Comunicação; de Dividendos; de Gestão
Integrada de Riscos Corporativos; de
Relações com Investidores; de Segurança da
Informação; de Tecnologia da Informação;
e do Canal de Denúncias;
»» criação das Políticas: de Gestão dos Efeitos
da Mudança do Clima; de Integridade;
de Contratação de Serviços de Auditoria
Independente;
de Indicação;
de
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Participações Societárias; de Patrocínio;
»» a implementação de ações para obtenção
da certificação do Programa Destaque em
Governança de Estatais da B3.
COPEL EM NÚMEROS 2018

corrupção nas operações, de conflitos de
interesse, de danos à reputação e de práticas
anticompetitivas.
A forma como a Copel atua para evitar esses
riscos está descrita nas páginas 37 a 41.

Além desses avanços, outro que merece
destaque é a gestão de riscos de fraude e

RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO

Certificação no Programa Destaque em Governança de Estatais da B3

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

Por entender a relevância dos critérios de governança do Programa
Destaque em Governança de Estatais da B37, a Copel vem aprimorando seu
sistema de governança, o que contribuiu para a obtenção da certificação.
Os trabalhos foram direcionados primeiramente para a aderência à Lei
das Estatais e, em 2018, a Companhia definiu como meta estratégica a
obtenção dessa certificação.

CONTEXTO DO SETOR
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Foram realizadas adequações em estatutos e regimentos, revisão e
criação de políticas corporativas e normativas internas, o aprimoramento
das informações divulgadas no Formulário de Referência e do processo
de avaliação de desempenho de membros de órgãos estatutários, entre
outros. Todas as adequações realizadas no Sistema de Governança
consideraram as medidas do Programa, as exigências da Lei das Estatais e
o atendimento às práticas recomendadas pela Instrução CVM 586/2017.
Em dezembro de 2018, a Copel se tornou a primeira estatal estadual a
receber a certificação no Programa, obtendo a melhor pontuação entre
as certificadas. A Companhia foi a única, ainda, a apresentar o Código
de Ética da Alta Administração Pública Estadual com as exigências do
Programa.
7
Programa Destaque em Governança de Estatais é um “Programa” da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão voltado a estatais abertas ou em
processo de abertura de capital, desenvolvido com o objetivo de incentivar as companhias controladas direta ou indiretamente pelos
entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a aprimorar suas práticas de governança corporativa. A iniciativa
tem o intuito de contribuir para a restauração da relação de confiança entre investidores e estatais, apresentando medidas objetivas
e concretas com o fim de colaborar para a redução de incertezas relativas à condução dos negócios, à divulgação de informações,
notadamente quanto à consecução do interesse público e seus limites, além do componente político inerente a essas empresas.

Troféu da Certificação do Programa
Destaque em Governança de Estatais da B3
Autor: Daniela Catisti
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6. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
GRI 102-18, 102-22

Em conformidade com o Estatuto Social, a Copel (Holding) organiza-se em uma estrutura formada por seis
órgãos estatutários, com diferentes níveis de responsabilidades e atribuições, assessorados por órgãos
não estatutários8.
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS

Assembleia Geral
de Acionistas

SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

Comitê de Indicação
e Avaliação

Conselho Fiscal

CONTEXTO DO SETOR

Comitê de Auditoria
Estatutário

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

Auditoria Interna

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO

Conselho de
Administração

Comitê Financeiro

Diretoria Reunida

Comitê Permanente de
Remuneração

Presidência

Conselho de
Orientação Ética

Holding

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS

Comitê de Divulgação de
Atos e Fatos Relevantes

Diretoria de Finanças e de
Relações com Investidores

Diretoria de Gestão
Empresarial

Diretoria Jurídica
e Regulatória

Diretoria de Desenvolvimento
de Negócios

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

Diretoria de Governança,
Risco e Compliance
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Orgãos estatutários

investimento, agregando valor ao negócio
com sustentabilidade.

6.1. ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
6.5. DIRETORIA EXECUTIVA

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL

É o órgão máximo da Companhia com poderes
para deliberar sobre todos os negócios
relativos ao seu objeto social. É regido pela
legislação aplicável.
6.2. COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO*
Comitê com competência para auxiliar o
acionista na verificação da conformidade
do processo de indicação e avaliação dos
Administradores,
conselheiros
fiscais
e
membros de comitês estatutários da Copel
(Holding), suas subsidiárias integrais, podendo
ser estendido às suas participações societárias
diretas e indiretas, nos termos da legislação
aplicável.

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

6.3. CONSELHO FISCAL

AMBIENTE REGULATÓRIO

Órgão independente da Administração, que
possui a finalidade de fiscalizar as ações
praticadas pelos diretores e conselheiros
de administração e opinar sobre as contas
da Companhia.

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI

6.4. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXOS
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Órgão de deliberação estratégica e colegiada,
responsável por definir a orientação superior
da Companhia, zelando pela proteção de
seu patrimônio, a consecução de seu objeto
social, além de ser responsável por orientar
a diretoria para a maximização do retorno do
8

Órgão
executivo
de
administração
e
representação da Copel (Holding), com
responsabilidade de assegurar o funcionamento
regular da Companhia, em alinhamento à
estratégia geral traçada pelo Conselho de
Administração. É composto por um Diretor
Presidente, um Diretor de Gestão Empresarial,
um Diretor de Finanças e de Relações com
Investidores, um Diretor Jurídico e de Relações
Institucionais, um Diretor de Desenvolvimento
de Negócios, e um Diretor de Governança,
Risco e Compliance. A Companhia conta,
ainda, com um Diretor Adjunto.
Compete ao Diretor de Finanças e de Relações
com Investidores da Copel (Holding) exercer
a função não remunerada de Diretor de
Finanças das subsidiárias integrais, a menos
que legislação específica determine diretor
exclusivo.
Compete ao Diretor Jurídico e de Relações
Institucionais da Companhia exercer a função
não remunerada de Diretor Jurídico e de
Relações Institucionais da Copel GeT, da Copel
DIS, da Copel Energia e da Copel REN.

os membros do Conselho de Administração e
em conformidade com a legislação aplicável.
Esse órgão tem a finalidade de proteger os
interesses dos acionistas e demais partes
interessadas a partir do monitoramento da
qualidade das demonstrações financeiras e
dos controles internos, e da conformidade,
da integridade e do gerenciamento de riscos
da organização.
6.7. ORGÃOS NÃO ESTATUTÁRIOS
6.7.1. Conselho de Orientação Ética*
Órgão vinculado à Presidência, que tem como
finalidade zelar para que o posicionamento
ético e moral da Copel se mantenha em níveis
elevados perante a sociedade.
6.7.2. Comitê de Divulgação de Atos
e Fatos Relevantes*
Órgão vinculado à Diretoria de Finanças e
de Relações com investidores que tem como
finalidade gerir a Política de Divulgação de
Informações e Preservação de Sigilo da
Companhia, sendo responsável pela aprovação
das informações a serem divulgadas ao mercado
e pelo monitoramento e disponibilização de
informações privilegiadas à área responsável
pela comunicação com os órgãos reguladores
e demais agentes do mercado de capitais.

6.6. COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO*
6.7.3. Comitê Financeiro (ad hoc)
Órgão de assessoramento ao Conselho de
Administração, composto, em sua maioria, por
conselheiros independentes, escolhidos entre

Os órgãos marcados com um asterisco são compartilhados com as subsidiárias integrais da Copel (Holding).

Comitê destinado a assessorar o Conselho
de Administração da Copel (Holding), com
Relato Integrado Copel 2018

competências relativas a assuntos de natureza econômico-financeira da
Companhia, de suas subsidiárias integrais, controladas e coligadas.
6.7.4. Comitê Permanente de Remuneração

RECONHECIMENTOS

Órgão vinculado à Diretoria de Gestão Empresarial responsável por
elaborar e propor política de fixação da remuneração dos administradores
e conselheiros fiscais das subsidiárias integrais, controladas e coligadas
da Copel.

SOBRE O RELATÓRIO

6.7.5. Auditoria Interna
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Órgão não estatutário, vinculado à Presidência, de caráter independente
e responsável por avaliar a efetividade do processo de gestão de riscos
e a adequação das ações de tratamento e mecanismos de controles
internos, além de prestar consultoria ao Conselho Fiscal, Conselho de
Administração, Comitê de Auditoria Estatutário, Diretoria Executiva e
demais áreas de negócios.

Conflitos de interesse

GRI 102-25

No Estatuto Social da Copel (Holding) a Companhia,
seus acionistas, Administradores e os membros do
Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio
de arbitragem, todas as questões que envolvam
conflitos de interesses.
Nos regimentos internos dos órgãos estatutários
estão detalhados os procedimentos para a
resolução dos conflitos de interesse, observando
as melhores práticas de governança corporativa
do IBGC.
Autor: Daniela Catisti
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Composição dos integrantes dos órgãos estatutários de acordo com critérios de diversidade
GRI 102-22, 102-23, 405-1

Órgãos
estatutários

Diretoria

Conselho de
Administração1

Conselho Fiscal

Comitê de Auditoria
Estatutário

Total

Mandato

2 anos, permitidas,
no máximo, 3
reconduções
consecutivas

2 anos, permitidas, no
máximo, 3 reconduções
consecutivas

2 anos, permitidas, no
máximo, 2 reconduções
consecutivas

2 anos, permitidas, no
máximo, 3 reconduções
consecutivas

-

Total de
membros

7

9

5 titulares e 5 suplentes

5

25²
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ADMINISTRAÇÃO
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Gênero

Membros

% em
relação
ao total
de
membros

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Membros

% em
relação ao
total de
membros

Membros

% em
relação ao
total de
membros

Membros

% em
relação ao
total de
membros

Membros

% em
relação ao
total de
membros

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Homens

6

85,71%

6

66,67%

9

90,00%

3

60,00%

202

80,00%

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

Mulheres

1

14,28%

3

33,33%

1

10,00%

2

40,00%

52

20,00%

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
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Faixa etária
Abaixo de 30
anos

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Entre 30 e 50
anos

3

42,85%

2

22,22%

5

50,00%

2

40,00%

10

40,00%

Acima de 50
anos

4

57,14%

7

77,78%

5

50,00%

3

60,00%

152

60,00%

Notas:
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1. A composição do Conselho de Administração considerou o acordo de acionistas celebrado entre o Governo do Estado do Paraná e a BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, que teve o término de
sua vigência em 22 de dezembro de 2018.
2. Desconsiderados os membros do Comitê de Auditoria e o Presidente da Copel (Holding), pois todos são membros do Conselho de Administração.
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Percentual de representantes dos órgãos estatutários (por gênero) | GRI 405-1
Homens
Mulheres
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SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR

Abaixo de 30 anos
Entre 30 e 50 anos
Acima de 50 anos

2016
2017
95%
84%
5%
16%
Percentual de representantes dos órgãos estatutários (por faixa etária) | GRI 405-1
2016
2017
0%
0%
20%
28%
80%
72%

7. INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS
MEMBROS DOS ORGÃOS ESTATUTÁRIOS

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

7.1. PROCESSO DE INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO

GOVERNANÇA CORPORATIVA

O processo de indicação dos membros dos órgãos estatutários atende ao
estabelecido no Estatuto Social da Copel, na legislação aplicável – Leis
Federais 6.404/1976 e 13.303/2016 – e nas deliberações normativas
do Conselho de Controle das Empresas Estaduais/PR (CCEE). Esse
processo é orientado pela Política de Indicação e regrado por norma
administrativa interna.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
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2018
80%
20%
2018
0,00%
36,00%
64,00%

Por meio dessa divulgação, os demais acionistas são convocados
para apresentar seus candidatos. Há, ainda, uma vaga destinada a um
representante dos empregados, que é preenchida por meio de processo
de candidatura e eleição aberta a todos os empregados.

GRI 102-24

Os requisitos de independência dos candidatos são verificados conforme
as exigências legais, os regulamentos da CVM e as práticas estabelecidas
pela legislação norte-americana para empresas listadas na Bolsa de
Valores de Nova Iorque.
A partir das indicações do acionista controlador (Governo do Estado do
Paraná), é realizada a verificação dos requisitos mínimos e da ausência de
vedações pelo CCEE, complementada pelo procedimento de diligência de
integridade (background check) realizado pela Diretoria de Governança,
Risco e Compliance da Copel. Após atestada a conformidade das
indicações, os nomes dos indicados são divulgados no site de Relações
com Investidores, conforme os regulamentos da CVM.

A Política de Indicação estabelece os princípios básicos a serem
considerados no processo de indicação, que reconhecem, a importância
da diversidade de formações, qualificações e experiências, inclusive em
relação a gênero, religião, idade e raça. Além disso, a Política define
diretrizes a serem seguidas pelos indicados, entre as quais se destacam
a gestão sustentável dos negócios e a geração de valor para a empresa
para a qual foi indicado.
7.2. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ORGÃOS ESTATUTÁRIOS
GRI 102-28

O processo de avaliação de desempenho dos órgãos estatutários da
Copel (Holding) e de suas subsidiárias integrais é realizado anualmente,
de forma coletiva (pares e do órgão) e individual (autoavaliação), em
conformidade com a legislação aplicável e as melhores práticas de
governança corporativa. O processo é conduzido, desde 2016, por
consultoria independente e aprovado pelo Conselho de Administração,
tendo caráter participativo e multilateral. Contempla, ainda, a avaliação
da Secretaria de Governança Societária com relação aos serviços
prestados aos órgãos estatutários.
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Em 2018, o processo de avaliação de desempenho teve seu ciclo alterado
para o período compreendido de janeiro a setembro, para possibilitar
a consolidação e apresentação dos resultados finais, com exceção
dos resultados das avaliações quantitativas das Diretorias no critério
“Resultado do Negócio”, que tem como base indicadores relacionados
aos objetivos estratégicos corporativos.

em atendimento aos requisitos das Leis Federais nº 12.846/2013 e
13.303/2016. Com o objetivo de disseminar as melhores práticas de
governança corporativa e os aspectos legais da função, foi ministrado
o curso “Aprimoramento em Governança e Mercado de Capitais para
Administradores de Empresas Públicas e Sociedades de Economia
Mista”, conduzido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

O resultado do processo de avaliação contempla a identificação de ações
para aprimoramento da atuação dos órgãos estatutários e tomada de
decisão. 				

Adicionalmente, foram realizados workshops, palestras e treinamentos,
na modalidade de ensino a distância (EaD), em módulos que abordam
os seguintes temas: Código de Conduta, Transação com as Partes
Relacionadas e Conflitos de Interesse, Lei Anticorrupção, Política de
Gestão de Riscos, Controle Interno, Políticas da Copel e Legislação
Societária e Mercado de Capitais.

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

7.3. DESENVOLVIMENTO

CONTEXTO DO SETOR

Em 2018, dando continuidade ao processo de desenvolvimento dos
diretores, conselheiros de administração e conselheiros fiscais da Copel
(Holding) e de suas participações societárias, foi estabelecido um plano
de desenvolvimento que prevê a realização de 32 horas de treinamento,
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GRI 102-27, 205-2

Participação em treinamentos relacionados – GRI 102-27
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Os dados sobre a participação de membros dos órgãos de governança e
empregados em iniciativas desse tipo estão relacionados nas tabelas a
seguir. GRI 205-2

Treinamento

Número de participantes

Aprimoramento em Governança e Mercado de Capitais para Administradores de Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista

66 membros de órgãos estatutários

Código de Conduta

4.930 empregados
102 estagiários
23 administradores

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

26 administradores da Copel (Holding)
e das subsidiárias integrais

DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

Comunicação e treinamento na Lei Anticorrupção para os órgãos de governança corporativa – GRI 205-2
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Conselho de Administração
Empregados
Total

Total
34
7.611
7.645

Participantes de treinamento
26
4.938
4.964

% de participantes em relação ao total
76
65
65
Relato Integrado Copel 2018

8. INTEGRIDADE
8.1. PROGRAMA DE INTEGRIDADE

todos esses públicos e a orientação para o
seu uso pelos fornecedores consta no Manual
do Fornecedor.

GRI 102-16
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O Programa de Integridade da Copel, revisado
e aprovado pelo Conselho de Administração da
Companhia em agosto de 2018, tem como foco
específico medidas anticorrupção adotadas
para prevenção, detecção e remediação de
atos lesivos à Companhia, que envolvam, por
exemplo, a ocorrência de suborno, propina,
conflito de interesses, fraudes em processos
de licitação e pagamentos, entre outros.
O programa é apoiado pelo Código de
Conduta, que está em vigor desde 2003 e é
revisado periodicamente, passando também
por consulta pública a cada quatro anos. O
documento incorpora os valores da Copel,
os princípios do Pacto Global da ONU e de
Governança Corporativa, e apresenta um
conjunto de condutas referentes aos temas
de integridade, conformidade, transparência,
segurança e saúde, responsabilidade social
e ambiental, respeito e relacionamento com
os diversos segmentos do meio em que a
Companhia atua.
É o instrumento orientador dos atos de todas as
pessoas que exercem atividades em nome da
Companhia e de suas participações societárias,
estabelecendo
parâmetros
de
conduta
para empregados, membros da diretoria,
dos Conselhos e dos Comitês, estagiários,
fornecedores, prestadores de serviços e
contratados. É amplamente divulgado entre

Destaca-se que o descumprimento dos
princípios e compromissos expressos no Código
de Conduta sujeita o indivíduo às penalidades
previstas em norma de disciplina funcional. O
documento está disponível a todas as partes
interessadas no site da empresa.
8.1.1. Divulgação do Programa de Integridade
GRI 404-2, PRME 1, 2, 3

A disseminação do Programa de Integridade
e de outras iniciativas de compliance é feita
periodicamente por meio eletrônico para
toda a Companhia. O Programa também está
integralmente disponível para consulta por
meio do Portal de Compliance.
Os parceiros comerciais da Copel são
comunicados sobre as medidas anticorrupção
adotadas pela Companhia, bem como sobre
suas políticas e normas, por meio da realização
de workshops, palestras e eventos, e do
Manual do Fornecedor, que vem acompanhado
de Termo de Ciência e Comprometimento, que
deve ser assinado e entregue à Copel.

em manutenção do atendimento à Lei SOX, a
Companhia implementou, em 2018, o Projeto
de Otimização de Controles Internos, cujo
objetivo foi a atualização da Matriz de Riscos
e Controles, que passou a ser gerenciada por
meio do Sistema SAP GRC PC.
Esse projeto considerou, entre outras etapas,
a revisão e importação da base de controles
para o SAP GRC PC, que possui mecanismos
para o gerenciamento automatizado dos
controles a partir de soluções disponíveis no
sistema, tornando o processo mais ágil, seguro
e integrado entre as diversas áreas envolvidas.
Outro ponto de destaque foi a ampliação
do escopo da Matriz de Riscos e Controles,
incorporando também outras empresas do
grupo Copel, proporcionando maior segurança
para a Companhia, seus administradores,
investidores e empregados envolvidos na
atividade, bem como garantindo sua perenidade
no meio em que atua.
Diante da complexidade e da abrangência do
processo, este foi conduzido com o apoio de
consultoria especializada.

Destaques do projeto
8.1.2. Projeto de Otimização
de Controles Internos
Visando contribuir para a efetividade do Programa
de Integridade, em cumprimento à legislação
(Lei Federal nº 12.846/2013 e Decreto Federal
nº 8.420/2015 e Lei Federal nº13.303/2016) e

18 empresas envolvidas no escopo
83 processos visitados durante a revisão
dos controles
1.534 controles revisados - considera
controles SOx, operacionais e de compliance
Relato Integrado Copel 2018

8.2. PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO
GRI 103-1, 103-2, 103-3, PRME 1, 2, 3
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A Copel preconiza que o combate à corrupção é responsabilidade de todos, pois
esse problema afeta o desenvolvimento, a confiabilidade e a perenidade das
empresas. A percepção de que a corrupção não afeta somente a administração
pública, mas também a ordem econômica, mobilizou a sociedade brasileira
nesta década. Essa mobilização gerou uma legislação nacional bastante
avançada, que tem como principal alvo as empresas, já que essas são o motor
econômico do País e estão diretamente envolvidas nos casos de corrupção
mais notórios da história recente. A Lei Anticorrupção e seu Decreto nº 8.420
trouxeram obrigações como a implantação de Programas de Integridade e
sanções como a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas
pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
A falta de aderência à legislação acarreta riscos que podem comprometer o
negócio das organizações no longo prazo, contexto em que os mecanismos
de integridade, se efetivos, reduzem as perdas financeiras, promovem a
confiabilidade frente ao mercado e à sociedade, e melhoram o ambiente de
trabalho, uma vez que oferecem instrumentos para coibir a conduta antiética.
Esse aparato contra a corrupção também é considerado um atenuante no
caso de processos criminais isolados. Dependendo da magnitude do caso,
isso pode significar, para uma empresa, a diferença entre seguir em atividade
ou encerrá-la.
O Programa de Integridade da Copel tem foco específico em medidas de
prevenção, detecção e remediação de atos lesivos à Companhia, que
envolvam suborno, propina, conflitos de interesses, fraudes em processos
de licitação, pagamentos, entre outros. Ele permite a gestão integrada dos
controles internos, constituindo ambiente planejado para fornecer garantia
razoável de que as autorizações e registros das transações contábeis sejam
realizados adequadamente, de forma a permitir a elaboração e divulgação de
relatórios financeiros em conformidade com as normas vigentes. A estrutura
de controles internos segue os padrões do Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO), que é um framework
reconhecido internacionalmente. A Copel utiliza ferramentas disponibilizadas
pelo sistema ERP-SAP.

O Programa de Integridade e o Código de Conduta são os instrumentos
norteadores mais relevantes para a prevenção e o combate à corrupção,
porém a Copel possui outros documentos complementares ao tema: a
Política de Gestão Integrada de Riscos Corporativos, a Política de Transações
com Partes Relacionadas, a Política de Integridade, a Política do Canal de
Denúncias e a Norma Administrativa de Prevenção e Tratamento de Fraude
e Corrupção. As políticas se aplicam à Copel (Holding), suas subsidiárias
integrais e suas controladas. Já a norma é seguida por todas, com exceção
das empresas controladas, para as quais ela serve como recomendação.
Esses materiais estão alinhados às leis norte-americanas Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA), de 1977, e Sarbanes-Oxley Act, de 2002, e ao COSO.
As políticas foram revisadas em 2018 e a norma é revista a cada três anos,
sendo que a próxima atualização deve ocorrer em 2021.
Os processos operacionais são avaliados anualmente quanto aos riscos
relacionados a erros ou fraudes que possam interferir nos resultados das
demonstrações financeiras. O processo tem início em outubro, quando os
controles internos são submetidos a testes pela auditoria interna e pelo auditor
independente, e os resultados são relatados à Administração. Os testes são
finalizados com avaliação de gravidade e magnitude das deficiências na
ocasião do arquivamento do Formulário 20-F na Securities and Exchange
Comission (SEC), em abril de cada ano.
Também anualmente, as áreas de Gestão de Riscos e Compliance elaboram
a Matriz de Riscos de Fraude e Corrupção, com o propósito de identificar
os riscos e sua relação com os processos de negócio da Companhia. Nesse
documento, são indicadas as ações de tratamento para as vulnerabilidades
identificadas e o público-alvo impactado.
Considerando a Copel (Holding) e as subsidiárias integrais, 100% das
operações da Copel foram submetidas a avaliação de riscos relacionados a
corrupção. Durante essa avaliação não foram identificados, em 2018, casos
de corrupção. GRI 205-1 205-3
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A Copel adota os princípios do Pacto Global das Nações Unidas, da qual é signatária desde 2000,
que englobam o combate à corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e suborno.
A Companhia também aderiu, em 2014, à declaração Chamada à Ação para os Governos no
Combate à Corrupção e, no ano seguinte, ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a
Corrupção, reafirmando seu compromisso com a transparência e esse combate. Manifestou, ainda,
seu apoio ao movimento da Agenda 2030 da ONU, no esforço de promover a sustentabilidade,
a conduta ética e as melhores práticas de governança corporativa. Além disso, seus princípios
estão baseados na Carta de Princípios de Responsabilidade Social, na Convenção da ONU contra
a Corrupção e nas diretrizes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE).
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Desempenho frente às metas de 2018
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A Copel tinha como metas para o ano implementar determinadas práticas
relacionadas à conduta e corrupção. Essas metas estão descritas a seguir,
juntamente com o seu status de implementação.
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Metas

Status

Implementação do canal de denúncia terceirizado

Implementado em junho de 2018

Background check (procedimento de diligência
de integridade) para fornecedores considerados
críticos

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

Treinamento sobre a atualização do Código
de Conduta

Normativa interna – NAC 030913
Avaliação de Integridade de
Fornecedores e Parceiros publicada
em novembro de 2018
O treinamento do Código de conduta
foi disponibilizado assim que sua
atualização foi aprovada na 166°
RECAD de 13/03/2018
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8.3. CANAIS DE COMUNICAÇÃO
GRI 102-17, 102-43, 103-3
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Com o objetivo de receber opiniões, críticas, reclamações, denúncias
e consultas, a Copel disponibiliza canais de comunicação que, além de
contribuir para o combate a fraudes e corrupção, também ampliam o
relacionamento da organização com as partes interessadas.
A Companhia incentiva essas partes a registrar qualquer situação
que indique violação de princípios éticos, políticas, normas, leis e
regulamentos ou outras condutas impróprias.

Denúncias recebidas pelo Canal de Denúncias em 2018
120 procedentes
78 improcedentes
67 denúncias com ausência de conteúdo ou dados insuficientes
77 pendentes
28 não tratadas pelo Canal de Denúncias, para as quais os manifestantes
receberam orientação sobre a utilização do canal adequado

Ouvidoria Copel Distribuição
Sugestões, reclamações e denúncias

Canal de Denúncias
Visando o aprimoramento e melhoria na percepção da garantia
de anonimato ao denunciante, a Copel disponibilizou aos
públicos interno e externo, no dia 14 de junho de 2018, seu
novo Canal de Denúncias, gerido por empresa contratada por
meio de processo licitatório. A iniciativa faz parte do conjunto
de medidas que estão sendo adotadas com o objetivo de
fortalecer a governança da Companhia. Com a terceirização,
a quantidade de relatos recebidos apenas em 2018 chegou a
mais de 48% de todas as comunicações acumuladas desde
2005, ano em que a Copel implantou seu primeiro Canal.
Todas as denúncias são tratadas de forma sigilosa, o
que garante anonimato, confidencialidade e proteção do
manifestante. A Copel incentiva a realização de denúncias
sobre fraudes, corrupção, descumprimento de leis, normas
ou do Código de Conduta, e demais ilícitos ou irregularidades
que envolvam finanças, auditoria ou contabilidade. GRI 102-17

0800-647-0606
ouvidoria@copel.com

Disponível em dias úteis, das 8h às 18h
Rua Professor Brasílio Ovídio da Costa, 1703, Santa Quitéria
Curitiba (PR) – CEP 80310-130
Recebe manifestações pessoalmente
Aberto aos públicos interno e externo

0800 643-5665
https://www.conformidade.com.br/CanalCopel/
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Disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana
Aberto aos públicos interno e externo
Relato Integrado Copel 2018

Comissão de Análise de Denúncias
de Assédio Moral (CADAM)
Comissão de atendimento e apoio a todo empregado vítima
de assédio moral no ambiente de trabalho. As informações
são confidenciais e tanto o denunciante quanto o denunciado
têm garantia de preservação de identidade
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Ouvidoria Copel Telecomunicações

Disponível por demanda
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Sugestões, reclamações e denúncias

ouvidoriatelecom@copel.com

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Disponível em dias úteis, das 8h às 18h
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Rua Comendador Araújo, 614, Batel
Curitiba (PR) – CEP 80420-000
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Aberto somente ao público interno

0800-649-3949
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PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

cadam@copel.com

Recebe manifestações pessoalmente
Aberto aos públicos interno e externo

Conselho de Orientação Ética (COE)
Órgão consultivo que aprecia e emite orientação em
processos relacionados à conduta ética na Companhia, com
prazo máximo de 90 dias para resposta final
conselho.etica@copel.com

Disponível por demanda
Aberto aos públicos interno e externo
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Demandas tratadas pelo COE em 2018
53 denúncias
35 consultas
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9. GESTÃO DE RISCOS

perdas financeiras, danos à reputação e às operações, ou prejuízos aos
recursos ambientais e à sociedade.

9.1. GESTÃO DE RISCOS
GRI 102-11, 102-15, 102-29, 103-1, 103-2, 103-3
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Identificar e responder proativamente a eventos com potencial de afetar
os objetivos estratégicos é fundamental para a sustentabilidade de
qualquer empresa. Não apenas porque essa é uma atividade diretamente
ligada à perenidade e à imagem das organizações, mas também porque
se trata de uma demanda dos investidores e de outros financiadores
do negócio.

Como parte do processo de definição do Planejamento Estratégico 20182027, a Copel revisou os riscos estratégicos associados às suas operações
no final de 2017. O trabalho consistiu em identificação e análise dos
riscos, definição de plano de controle e contingência, e determinação
de ações de monitoramento. Ao longo de 2018, os riscos estratégicos
foram monitorados trimestralmente, e reportados periodicamente ao
Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho de Administração.
9.2. GESTÃO DE RISCOS NA COPEL

Na Copel, a seriedade com que esse assunto é tratado está expressa
na Política de Gestão Integrada de Riscos Corporativos, que estabelece
que a manutenção dos riscos deve ser mantida em níveis adequados.
De acordo com o documento, esse processo se divide em cinco
macro etapas: identificação, avaliação, tratamento, monitoramento
e comunicação. Esse modelo da Copel tem como base o Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise
Risk Management (COSO – ERM) e o Código das Melhores Práticas
de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC).

GRI 102-15, 102-29, 102-30

MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
O modelo de gestão de riscos adota parâmetros de apetite ao risco,
considerando a probabilidade de sua ocorrência e seus impactos
financeiros, operacionais, de imagem e socioambientais, e prevê
ferramentas para seu tratamento e mitigação.

Os riscos são medidos em termos de impacto (ou consequência) e
probabilidade, e classificados como:
»» inerentes, quando existentes antes da adoção de ações de tratamento
que visem alterar a probabilidade ou o impacto da materialização; e
»» residuais, se remanescentes após a adoção de ações de tratamento
do risco inerente.

ANEXOS
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Os principais riscos que incidem sobre a Copel e suas subsidiárias
integrais, bem como as formas de mitigação adotadas, estão relatados
ao longo deste documento. Outras informações sobre o tema estão
disponíveis no Formulário 20-F e no site da Companhia. A Copel está
ciente de que não gerir adequadamente seus riscos pode resultar em

Usina Governador Ney Braga, Autor: Carlos Borba
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GUIAS PARA A GESTÃO DE RISCOS
Política de Gestão Integrada de Riscos Corporativos e Regimentos Internos

Riscos
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Impactos

Estratégia
Riscos associados à tomada de decisão da alta administração e ao
planejamento estratégico

Perda substancial no valor econômico da Copel

Reputação
Publicidade negativa

Perdas decorrentes da deterioração da marca da Copel junto ao
mercado, clientes e órgãos reguladores

Mercado
Mudanças nos preços de mercado, como das taxas de câmbio e de
juros, e das ações

Oscilação do valor justo ou dos fluxos de caixa futuros de instrumento
financeiro

Liquidez
Insuficiência de recursos, caixa ou outro ativo financeiro

Impossibilidade de liquidar as obrigações nas datas previstas

Crédito
Falha dos clientes no cumprimento de suas obrigações contratuais

Dificuldade de recebimento de valores faturados a seus clientes ou de
contraparte em instrumento financeiro

Divulgação
Possibilidade de emissão de relatórios financeiros, gerenciais,
regulatórios, fiscais, estatutários incompletos, inexatos ou
intempestivos
Processos
Ineficácia e ineficiência das operações da Copel, inclusive das metas de
desempenho financeiro, operacional
Tecnologia da Informação
Vulnerabilidades de controles de acesso, falha de segregação de
funções, violação de políticas, ataques externos, paradas no ambiente
de TI, alteração ou divulgação indevida de informações

Penalização da Copel com multas ou outras sanções

Perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos
internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos

Acesso não autorizado a dados e informações da Companhia
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Riscos
Socioambiental
Impactos das operações da Copel na sociedade e no meio ambiente.
Está relacionado também a eventos climáticos severos resultantes das
mudanças climáticas, à escassez de recursos naturais ou à mobilização
de comunidades
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Projetos
Riscos relacionados aos projetos de geração, transmissão, distribuição,
telecomunicações, pesquisa e desenvolvimento, entre outros
Leis e normas
Não conformidade com leis ambientais, trabalhistas, tributárias e
regulatórias às quais a Copel está sujeita, incluindo políticas e
normas internas
Fraude e corrupção
Roubo de ativos físicos, agenciamento de informações, desvios de
recursos financeiros, conflito de interesses, tráfico de influência,
suborno, propina, conluio com fornecedores e clientes, entre outros

Impactos na reputação e autuação da Companhia pelos órgãos
fiscalizadores. Pode, ainda, causar interrupção na prestação dos
serviços ou prejuízo na produção de energia.
Pode implicar em custos adicionais, atraso na entrega do projeto e
autuação por órgãos reguladores

Autuação por órgãos reguladores

Perdas financeiras, multas, sanções e penalidades por órgãos
fiscalizadores, e deterioração da imagem da Copel

INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA OS RISCOS

RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RISCOS

»» Alçadas de aprovação e segregação de funções

»» Conselho de Administração

»» Práticas de relato e controle de incidentes

»» Comitê de Auditoria Estatutário

»» Revisão periódica dos riscos e controles associados, de acordo com o
seu nível de exposição

»» Diretoria Executiva

»» Reportes periódicos ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho
de Administração

ANEXOS

Impactos

»» Diretoria de Governança, Risco
e Compliance
»» Auditoria Interna
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Usina Governador Bento Munhoz, Guilherme Pupo
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GRI 103-1, 103-2, 103-3
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Garantir a eficiência operacional é um compromisso da Copel, que
entende que falhas nesse sentido constituem um risco importante para os
negócios. Caso a Companhia não atinja o patamar mínimo nas usinas com
despacho9 centralizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS),
pode sofrer perdas de receita e de garantia física.
As metas são definidas com critérios técnicos e são exigentes, mas a Copel
as vem cumprindo anualmente, em especial por seu planejamento. Em
termos de geração, a disponibilidade do parque gerador se situa em torno
de 93,00%, porém há usinas que atingiram disponibilidade acima de 95%
em 2018. Quanto à transmissão, o indicador de disponibilidade registra,
atualmente, desempenho superior a 99%. Anualmente, o ONS emite um
relatório de desempenho, no qual aponta a posição das organizações com
relação à média do setor para os diversos índices relacionados à eficiência
da geração e da transmissão. Nos últimos três anos, a Copel esteve acima
dessa média. GRI EU30
A Companhia também deve atender às expectativas da Aneel, como
com relação ao custo médio ideal de manutenção (percentual de custo
da manutenção em relação ao custo operacional total da central, no ano
anterior). Esse valor deve ser informado na Declaração de Autoavaliação
Regulatória e de Desempenho Operacional (Dardo), exigida por essa agência.
O principal risco para a eficiência operacional da Copel é a indisponibilidade
de unidade geradora devido a falhas em equipamentos, o que pode acarretar
perda da função de geração, ou seja, capacidade de produzir energia na
usina. Ocorrências dessa natureza impactam nas metas de disponibilidade
do parque gerador e de taxa de falhas. Para evitar esse problema, a
Copel monitora continuamente o desempenho de seus equipamentos.
Anualmente, são realizadas projeções da disponibilidade e da taxa de falha,
baseadas, respectivamente, nas programações de paradas para manutenção
e nos históricos de desempenho nas unidades geradoras das usinas. A
Copel mantém, ainda, uma reserva operacional para os equipamentos que
apresentam maior dificuldade de reposição imediata. Adicionalmente, a
Companhia executa um programa quinzenal de análise de ocorrências, com

levantamento das causas da perda de função de geração, o que permite
definir meios para evitar que elas se repitam nas demais usinas. Esse
processo envolve equipes de manutenção e operação e de engenharia de
manutenção. Além disso, o plano de manutenção preventiva é levado à
risca, com acompanhamento mensal.
Os responsáveis pelo gerenciamento da eficiência operacional são a
área de gestão técnica, que apura as métricas de desempenho, e as
Superintendências de Geração de Energia e de Transmissão de Energia. As
áreas operacionais informam e atuam sobre as falhas. As usinas, as linhas
de transmissão e as subestações são atendidas por equipes próprias de
manutenção. A Engenharia de Manutenção, instalada em Curitiba, cuida
do apoio a questões mais complexas, que extrapolem as competências das
equipes de campo.
Os softwares de gestão da operação foram desenvolvidos internamente, pela
área de T.I. da Copel. Um desses programas foi modernizado atualmente,
para apoiar a Programação de Intervenções da Transmissão.
Cabe destacar que os processos de operação e manutenção de todas
as usinas geradoras de energia elétrica possuem certificação ISO 9001
(Sistemas de Gestão da Qualidade) desde 2005. Em 2018, os processos de
operação e manutenção de infraestrutura de transmissão de energia também
foram certificados. Nesse mesmo ano, a Copel GeT finalizou o mapeamento
dos processos de operação e manutenção de geração e transmissão.
Essa iniciativa evoluiu para a identificação de riscos relacionados a
esses processos.
A subsidiária também busca manter contato estreito com seus parceiros.
De três a quatro vezes por ano, os responsáveis pela gestão da eficiência
operacional se reúnem com as áreas operacionais desses parceiros para
identificar eventuais desvios nos procedimentos comuns. A equipe de
manutenção desenvolveu um manual de gestão da geração, que deve ser
utilizado por essas usinas. Nesse documento, estão relacionadas todas
as atividades de manutenção da geração. Um manual similar está sendo
esboçado para a transmissão, com o propósito de unificar os diversos
documentos disponíveis sobre esse tema.
9

Previsão da geração pelo parque gerador.
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Na Copel Telecom, os processos internos são revisados constantemente e
aqueles que são críticos ao negócio passam, anualmente, por auditoria interna.
A subsidiária também realiza reuniões periódicas, denominadas Reuniões de
Análise Crítica (RACs), com base no Modelo de Excelência de Gestão (MEG),
da Fundação Nacional da Qualidade, em que acompanha os indicadores e
eventos relativos a determinado período, de forma a identificar eventuais desvios
e propor ações preventivas e de correção. O padrão de qualidade dos serviços
é regulado por meio de indicadores de desempenho praticados pelo mercado e
acompanhados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A meta da
Telecom é ser benchmark nesses indicadores.
A Copel Distribuição também adota o MEG e acompanha seu
desempenho em eficiência operacional pelas RACs. Para indicadores
que não estejam atendendo aos critérios definidos e pactuados como
metas, são elaborados planos de ação conforme a metodologia Relatório
de 3 Gerações, na qual são identificados os pontos problemáticos que
impediram de se atingir cada indicado e as proposições para a recuperação
dos resultados.

com a metodologia MEG. Trimestralmente, são realizadas Reuniões de Análise
Estratégica (RAEs), durante as quais são avaliados os indicadores do contrato
de gestão da Copel COM, disponíveis no Sistema de Gestão Estratégica (SGE).
Os resultados dos indicadores Duração Equivalente de Interrupção por Unidade
Consumidora devido a interrupção de origem interna ao sistema de distribuição
(DECi) e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora
devido a interrupção de origem interna ao sistema de distribuição (FECi) vêm
apresentando melhorias desde 2014, tanto em razão dos investimentos em
obras realizadas em todo o sistema de distribuição, como do incremento de
manutenções e inspeções preventivas, visando à melhoria do desempenho e à
expansão. GRI EU28, EU29

A disponibilidade de eletricidade é garantida por meio do processo chamado de
Operação de Redes de Distribuição, que envolve o planejamento das redes nos
médio e longo prazos, além de ações de curto prazo. Os sistemas de distribuição
são divididos conforme a classe de tensão: média tensão (13,8 Kv e 34,5 Kv)
e alta tensão (69 Kv, 88 Kv e 138 Kv). Para o sistema de média tensão, o
planejamento utiliza dados de consumo e demanda de crescimento de mercado
e de medições de subestações. Para o sistema de alta tensão, o planejamento
utiliza esses mesmos dados, mais os fornecidos pelo ONS (Operador Nacional
do Sistema) e pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética), com quem a Copel
desenvolve diversos estudos. GRI EU6
As redes são simuladas considerando o crescimento vegetativo de
determinada região e, a partir dos resultados, são planejadas obras
sistêmicas para suprir a demanda de energia dos consumidores.
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Já na Copel Comercialização, a gestão é feita por meio do acompanhamento
de indicadores de processos e dos planos de ação definidos nas Reuniões de
Análise de Desempenho (RADs), realizadas mensalmente, também de acordo
Relato Integrado Copel 2018
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Os resultados dos indicadores Duração Equivalente de Interrupção por
Unidade Consumidora devido a interrupção de origem interna ao sistema
de distribuição (DECi) e de Frequência Equivalente de Interrupção por
Unidade Consumidora devido a interrupção de origem interna ao sistema
de distribuição (FECi) vêm apresentando melhorias desde 2014, tanto
em razão dos investimentos em obras realizadas em todo o sistema
de distribuição, como do incremento de manutenções e inspeções
preventivas, visando à melhoria do desempenho e à expansão.
GRI EU28, EU29

Evolução da DECi (DECi medido em horas e centesimal de horas)

CONTEXTO DO SETOR
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MODELOS DE NEGÓCIO

13,67
10,82

10,46

GOVERNANÇA CORPORATIVA

10,31

2015

AMBIENTE REGULATÓRIO

2016

2017

2018

8,33

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI

7,23
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2016

6,83

2017

9.4.1. Ampliação de Bateias e Sarandi
A Copel investiu R$ 27 milhões na ampliação de duas subestações
estratégicas para o Sistema Interligado Nacional (SIN) – a Subestação
Sarandi e a Subestação Bateias, ambas instaladas no Paraná. As obras
foram concluídas em julho e outubro de 2018, respectivamente.

Evolução da FECi (interrupções)

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS

Evolução de perdas na transmissão e distribuição – GRI EU12
Tipos de perdas
2016
2017
2018
Perdas globais (%)
1,5
1,4
2,47
Transmissão
Perdas técnicas (%)
1,5
1,4
2,47
Perdas globais (%)
9,6
9,2
9,7
Distribuição Perdas técnicas (%)
6,1
6,1
5,9
Perdas não técnicas (%)
2,0
1,7
2,4
9.4. AVANÇOS EM EFICIÊNCIA OPERACIONAL

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

As perdas de energia são inerentes à natureza do processo de
transformação, transmissão e distribuição de energia elétrica. Em
2018, as perdas globais da distribuição — técnicas, não técnicas e
da rede básica — representaram 9,7% da energia injetada no sistema
da distribuidora. Esse percentual sofreu pequena elevação em relação
ao observado em 2017, mas dentro dos mesmos patamares dos anos
anteriores. As perdas técnicas, nessa mesma base, registraram pequena
redução, enquanto as perdas não técnicas, por outro lado, apresentaram
acréscimo de aproximadamente 0,7 p.p. em 2018. GRI EU12

6,22

2018

A subestação Sarandi, no noroeste do Paraná, que opera em 230 kV,
recebeu um novo transformador trifásico com potência de 150 Mva. A
finalidade da obra também foi aumentar a segurança e a capacidade de
atendimento à demanda da região. A subestação possui um transformador
de 230/138 kV, que atende ao sistema elétrico em condições normais,
contudo, no futuro, em determinadas condições, o equipamento poderia
entrar em sobrecarga.

Nota: Os valores apresentados para 2018 são referentes a DECi e FECi, o que difere das versões
passadas do Relatório de Sustentabilidade, que divulgavam o DEC e FEC. GRI 102-48
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O novo transformador aumentará a confiabilidade do fornecimento de
energia, beneficiando mais de 500 mil pessoas, entre consumidores
residenciais, comércio e indústria, na região de Maringá e Apucarana.

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

Já em Bateias, localizada em Campo Largo, na Região Metropolitana
de Curitiba, o objetivo do investimento foi aumentar a confiabilidade do
sistema elétrico, já que ela é parte do ramal mais importante da capital
e região. Uma perda da capacidade de transmissão nessa instalação
acarretaria em graves restrições operacionais ao sistema podendo, em
casos extremos, provocar cortes de grandes proporções no fornecimento
de energia. Para prevenir esse tipo de situação, Bateias recebeu um novo
banco de reatores de barra de 525 kV, com quatro equipamentos de
potência reativa de 66,6 Mva reativo e conexões elétricas.

CONTEXTO DO SETOR

9.4.2. Investimento em projeto de microgrid no Paraná
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A Copel desenvolveu uma iniciativa inovadora em parceria com a Itaipu
Binacional, envolvendo as chamadas microgrids, um conceito de geração
e uso da energia considerado o futuro do sistema elétrico. O piloto do
Projeto Microgrid Copel-Itaipu foi instalado no município de São Miguel
do Iguaçu (PR), baseado na geração de energia a partir de biodigestores
de dejetos de suínos. O sistema começou a operar no segundo semestre
de 2018.

contingenciamento. Nesse projeto, há também um ganho ambiental,
pois os dejetos suínos têm destinação produtiva.
Embora as microgrids já comecem a ser implantadas no Brasil em
estruturas como condomínios, a diferença do projeto da Copel é que, em
vez de beneficiar apenas um grupo específico de consumidores, pode se
estender a vizinhos e outros usuários que não sejam, necessariamente,
parte direta desse sistema.
Nessa primeira implantação, a iniciativa vai contemplar a adaptação
de uma usina de biodigestão que gera energia a partir do gás metano
proveniente dos dejetos dos animais. Trata-se de um microgerador que
atua com geração distribuída compartilhada.
A geração, nesse primeiro empreendimento, ainda é baixa,
de 150 KW ano – suficiente para abastecer até oito consumidores
agroindustriais. Porém, há potencial para adaptação de usinas com até 1
MW de energia, capazes de atender até 800 consumidores em cada ilha.

O conceito de microgrid consiste, basicamente, em uma “ilha de energia”,
na qual a geração, o armazenamento e o consumo podem funcionar
conectados ou não à rede de distribuição. Essa tecnologia tem ganhado
espaço especialmente na Europa e nos Estados Unidos, para auxiliar no
funcionamento da rede e atuar como backup rápido e eficiente em casos
de contingência, especialmente em regiões remotas. Isso se dá pois a
microgrid cria uma espécie de área de confiabilidade, em que o conjunto
das instalações pode ficar inerte à rede e continuar alimentando um
grupo de clientes, enquanto a rede principal é reparada.
No Paraná, a proposta poderá trazer mais resiliência para a rede
da concessionária e contribuir com o Programa Mais Clic Rural
(veja na pág. 89). Além disso, funcionam como suporte em casos de

Ativo de transmissão da Copel
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GRI 103-1, 103-2, 103-3, EU7
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Aproximadamente 99% do consumo de energia
no Brasil ocorre em regiões atendidas pelo
Sistema Interligado Nacional (SIN). Dessa forma,
em caso de falta ou excesso de geração de
energia elétrica, o efeito é sentido em todo o País.
A carga de energia elétrica (consumo mais perdas)
no SIN aumentou 28,3% entre 2008 e 2018,
anos em que foram registradas, respectivamente,
as cargas de 51,9 mil MW médios (457,5 GWh
por ano) e de 66,6 mil MW médios (583,0 GWh
por ano). Apesar de esse aumento ter variado
conforme a situação econômica do País na
última década, houve crescimento médio anual
de 2,5%, porcentagem que deve alcançar 3,6%
entre 2019 e 2027, de acordo com as previsões
do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE).
O PDE é de responsabilidade da Empresa de
Pesquisa Energética (EPE). A organização, que
é vinculada ao Ministério de Minas e Energia
(MME), realiza estudos e projeções da matriz
energética, e define a expansão energética
brasileira e a programação integrada de recursos.
A EPE atua em conjunto com o Operador Nacional
do Sistema (ONS) e segue as orientações do
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)
e as determinações da legislação e da regulação
aplicáveis.
Para atender com segurança à demanda prevista
pelo PDE 2027 será necessário implantar
aproximadamente 61 mil MW em novos
empreendimentos de geração centralizada entre
2018 e 2027. Desse total, já foram contratados

pelo Governo Federal 22 mil MW de capacidade.
Há, portanto, a necessidade de contratação de
outros 39 mil MW de geração para os próximos
anos, o que demandará investimentos da
ordem de R$ 200 bilhões. Para a Copel, essa
necessidade se traduz em oportunidades para
desenvolvimento, viabilização e implantação de
novos projetos.
A identificação dessas oportunidades e dos
riscos relativos a elas é realizada pela Diretoria
de Desenvolvimento de Negócios por meio
da matriz de inteligência competitiva, cujas
análises são conduzidas pela Coordenação de
Estratégia de Negócios de forma contínua. Os
resultados são utilizados na definição do portfólio
alvo e da expansão dos negócios da Copel.
No caso dos empreendimentos de geração,
quase toda a expansão é viabilizada por meio
dos leilões realizados pelo MME e pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), conforme as
fontes a serem contratadas, os preços máximos
e as condições de segurança no suprimento de
eletricidade previamente definidos.
Para a distribuição, a contratação de energia
elétrica é realizada por meio de leilões promovidos
pela Aneel, por delegação do MME. Dessa
forma, a Copel Distribuição não possui controle
algum sobre a origem e o preço da energia. O
planejamento energético fica limitado à previsão
e à gestão dos volumes que necessitam ser
contratados.
No caso dos empreendimentos de geração,
quase toda a expansão da geração no SIN é
viabilizada por meio dos leilões realizados pelo

Ativo de transmissão da Copel, Autor: Daniela Catisti
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MME e pela Aneel para atendimento das necessidades das distribuidoras.
O planejamento energético do SIN é realizado pelo MME/EPE, que define as
fontes de geração que serão contratadas nos leilões e os preços máximos e
verifica as condições de segurança no suprimento de eletricidade.

RECONHECIMENTOS

O planejamento energético da Copel está previsto no Planejamento
Estratégico 2019-2028, que lista as diretrizes estratégicas da Companhia
tanto para os negócios quanto socioambientais.
Riscos de não cumprimento do planejamento energético:

SOBRE O RELATÓRIO

»» Perda de concessões

COPEL EM NÚMEROS 2018

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

»» Nível de expansão insuficiente para garantir a sustentabilidade da
Companhia
»» Falha no atendimento dos critérios de qualidade do Contrato de
Concessão
Metas relacionadas ao planejamento energético:
»» Manter o equilíbrio econômico-financeiro
»» Desenvolver mercados potenciais a partir da inovação e excelência
dos serviços

CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

Impacto das variações de demanda de energia
Variações de curto prazo na demanda de eletricidade não afetam significativamente os novos projetos de geração,
pois esses são viabilizados com contratos de fornecimento de longo prazo. Porém, essas variações podem afetar os
negócios da Copel nos seguintes aspectos:
Copel Geração e Transmissão: afetam o preço de venda da energia não contratada a longo prazo, o resultado da
liquidação financeira de curto prazo (preço de liquidação das diferenças - PLD) e o nível de contratação da garantia
física disponível para comercialização.
Copel Distribuição: apesar de as concessionárias de distribuição não terem seus resultados vinculados à comercialização
de energia (o valor relativo à energia cobrada dos consumidores é igual ao valor de aquisição), os seus resultados
podem ser impactados caso a quantidade de energia contratada seja superior ou inferior à demanda de sua área de
concessão.
Copel Comercialização: afetam os preços de compra e venda de energia e o resultado da liquidação financeira de
curto prazo (preço de liquidação das diferenças - PLD).
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9.5. REDUÇÃO DE DESLIGAMENTOS
DE ENERGIA
GRI EU7, EU23
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A Copel verificou, em 2018, que a duração e a
frequência dos desligamentos de energia em
Curitiba caíram pela metade nos últimos quatro
anos em função das obras de expansão feitas no
sistema elétrico entre 2011 e 2017, período em
que a capital paranaense recebeu R$ 670 milhões
em ampliação de redes de distribuição de energia,
construção de novas subestações e linhas de
transmissão, além de reforços para atender à
Região Metropolitana. A frequência equivalente
de interrupção por unidade consumidora caiu
42,26%. O tempo médio em que cada imóvel
na capital ficou sem energia caiu 50% no
mesmo período.
Entre as principais obras em Curitiba, destacamse ampliações de infraestrutura na rede de até
34,5 kV, para atender à demanda dos
consumidores já conectados. Para viabilizar
novos pedidos de ligação e aumento de carga de
consumidores urbanos e rurais da capital, a Copel
investiu R$ 65 milhões.

novos pedidos de ligação de consumidores
cadastrados em programas sociais urbanos
e rurais, como o Luz Para Todos ou
o Irrigação Noturna.
A rede de alta tensão também ganhou reforço ao
longo dos últimos quatro anos. Foram aplicados
R$ 280 milhões em diversas obras de ampliação
ou implantação, com destaque para a subestação
Curitiba Norte (230 kV), em Almirante Tamandaré,
e a linha de transmissão que a liga à subestação
Bateias; para a subestação Curitiba Leste
(525/230 kV), em São José dos Pinhais, com a
linha de transmissão que a conecta com Curitiba
e Fazenda Rio Grande; e para a subestação Santa
Quitéria (230 kV), no bairro de mesmo nome
na capital.
Outra obra de relevância é a da linha de
transmissão Uberaba – Curitiba Centro. A antiga
rede de energia, cujas torres de transmissão
deram origem à alcunha “Avenida das Torres”,
passará a ser uma linha subterrânea de oito Km
de extensão e terá sua capacidade de operação
ampliada de 69 kV para 230 kV.
9.6. INVESTIMENTOS EM MARINGÁ

Novas subestações foram implantadas nos
bairros Novo Mundo, Sítio Cercado, Bairro
Alto, Bom Retiro, Hauer, Jardim das Américas
e Jardim Botânico, somando investimentos de
R$ 134 milhões. Essas implantações resultaram
na instalação de novas linhas de distribuição e
transmissão de energia, de 69 a 138 kV.
As redes de distribuição existentes foram
ampliadas e reforçadas para comportar

O sistema elétrico de Maringá ganhou reforços
significativos nos últimos anos. Foram feitos
investimentos em linhas de transmissão, na
ampliação das redes de distribuição e na
construção da subestação Mandacaru.
Entre as principais obras para atender ao aumento
de demanda por energia está a instalação
de novos transformadores nas subestações

Usina Governador Bento Munhoz, Guilherme Pupo
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Jardim Alvorada e Horizonte, com investimentos
de R$ 11 milhões. Com elas, a capacidade de
transformação de energia da cidade passou
de 291 para 431 Mva, o que representa um
incremento de 50% na energia disponível para
o município.
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As obras também refletiram em melhorias
na qualidade de fornecimento de energia na
região, de acordo com índices controlados
pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel). Nos últimos quatro anos, Maringá
registrou queda de 21% na frequência e
de 25% na duração dos desligamentos por
unidade consumidora.
Entre as obras realizadas ao longo de 2018 estão
a ampliação da linha de distribuição de 34,5 kV
e o aumento da capacidade do anel que interliga
três das quatro subestações da cidade por meio
das linhas de transmissão de 138 kV.
9.7. INVESTIMENTOS EM NOVAS OBRAS NA
REDE DE TRANSMISSÃO
A Copel recebeu autorização da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) para investir R$ 107
milhões na ampliação e reforço da rede elétrica
em diversas regiões do Paraná. As obras devem
ter início em 2019 e incluem a instalação de novos
equipamentos nas subestações Realeza Sul, São
Mateus do Sul, Pato Branco, Ponta Grossa Sul
e na linha de transmissão Londrina - Ibiporã. Os
empreendimentos terão prazos de 30 a 36 meses
para execução.

Esses investimentos ampliarão a capacidade de
transmissão e tornarão o sistema interligado cada
vez mais robusto e estável para atendimento
da demanda por energia em todo o Estado.
Deve ser concluída, até 2021, a construção de
600 Km de linhas em empreendimentos por todo
o Brasil, arrematados pela Copel nos leilões de
transmissão da Aneel.
9.8. MODERNIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE
SUBESTAÇÃO COMPACTA

A Subestação Água Verde é do tipo abrigada
e isolada a gás (GIS), o que lhe permite
ocupar uma área menor de terreno, sem os
típicos barramentos aéreos das subestações
convencionais.
Toda a instalação, incluindo barramentos,
transformadores e demais equipamentos,
estão implantados dentro de uma edificação,
fazendo com que a subestação se assemelhe a
um prédio comercial comum.

A Copel deu início, em agosto, à construção de
uma moderna subestação de energia em Curitiba.
Compactada e abrigada em uma edificação de
três andares – sendo um deles subterrâneo – a
Subestação Água Verde vai operar na tensão
de 69 kV, beneficiando diretamente a 25 mil
domicílios dos bairros Água Verde, Rebouças,
Parolin, Guaíra, Portão e Vila Izabel. Orçada em
R$ 23 milhões, a obra deve entrar em operação
no final do primeiro semestre de 2019.

9.9. SUBESTAÇÃO MEDIANEIRA

O novo empreendimento confere mais segurança
e estabilidade ao sistema elétrico na região central
da capital, conectando-se às subestações Parolin
e Santa Quitéria, e servindo de alternativa para o
fornecimento de energia em caso de emergências
ou desligamentos. Ao disponibilizar mais energia,
a unidade também permite a ampliação de
cargas na região, como na ligação futura de
novas residências e empreendimentos públicos
e comerciais.

A subestação Medianeira Norte vai operar
em 230 kV, com dois transformadores, cada
um com 150 Mva de potência. Conectada às
subestações Cascavel (230 kV), Foz Iguaçu
Norte (230 kV) e Cascavel Oeste (525 kV), vai
aliviar o sistema de transmissão do município,
que conta atualmente com uma subestação
de 138 kV e tem capacidade limitada para
atendimento do aumento de consumo de
energia, especialmente nos meses mais
quentes do ano.

Com investimento total de R$ 40 milhões,
as obras da nova subestação no município
paranaense foram iniciadas em janeiro de 2018.
O empreendimento vai ocupar um terreno de
27 mil m2 à margem da rodovia PR 495, na
saída para Missal, e reforçar o sistema elétrico
de toda a região. A entrada em operação está
prevista para maio de 2019.
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Sala de operação da UHE Foz do Areia - Autor:
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Compete à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) regulamentar as
políticas e diretrizes do Governo Federal para a utilização e a exploração dos
serviços de energia elétrica pelos agentes do setor, pelos consumidores
cativos e livres, pelos produtores independentes e pelos autoprodutores.
Cabe à Agência, ainda, definir padrões de qualidade de atendimento
e de segurança compatíveis com as necessidades regionais, com foco
na viabilidade técnica, econômica e ambiental das ações, e, por meio
desses esforços, promover o uso eficaz e eficiente de energia elétrica e
proporcionar condições para a livre competição nesse mercado.
A regulação do setor, portanto, protege os agentes participantes, sejam
empresas ou clientes e consumidores, ao deixar claras e centralizar
as regras de seu funcionamento. O desconhecimento do ambiente
regulatório pela Companhia e suas partes interessadas pode impactar
em sua competitividade frente às demais organizações do mercado, bem
como prejudicar sua imagem e seu valor em caso de inobservância às
normas, aos regulamentos e à legislação aplicável. Por outro lado, esse
ambiente permite à Copel identificar novas oportunidades de negócio e
determinar alguns dos riscos associados às suas atividades, de forma a
desenvolver ações de mitigação.
A identificação desses impactos ocorre de forma contínua, por meio
do monitoramento dos projetos de lei de interesse ou impacto para
a Copel; da representação da Companhia em grupos de trabalho nas
Associações Setoriais; e da coordenação de processos de alteração
legislativa estabelecidos por meio de audiências e consultas públicas. A
publicação de atos – leis, decretos, portarias, regulamentos, despachos,
entre outros – é monitorada diariamente, para posterior disseminação
na Companhia via informe denominado “Regulação Sempre em Dia”.
Somente em 2018, foram emitidas 31 resoluções normativas, 15
decretos e 3 leis relacionadas ao setor elétrico. GRI 102-15, 102-29
A área regulatória da Copel dispõe de banco de dados para registrar
todas as propostas de alterações normativas, as consultorias internas e
os demais documentos pertinentes, como ofícios, infrações, notificações

e atos publicados pelo poder concedente. Adicionalmente, está em
andamento um projeto para a aquisição de um novo software de gestão
regulatória.
A representação nas associações e a atuação de sua área regulatória,
em conjunto com suas áreas técnicas, faz com que a Copel participe
ativamente da regulamentação do setor, conforme os interesses de
seus stakeholders e da sociedade como um todo (mais informações
na pág. 57).
A Copel conta com uma coordenação de assuntos regulatórios, apoiada
por áreas afins dentro das subsidiárias integrais. As equipes regulatórias
são multidisciplinares, compostas por profissionais de engenharia,
economia e administração.
9.10. NOVO MARCO DO SETOR
A proposta de mudanças regulatórias elaborada pelo Ministério de Minas
e Energia foi submetida ao Congresso Nacional em 2018 por meio do
Projeto de Lei nº 1917/2015. Essa proposta teve como base a Consulta
Pública nº 33, aberta em 2017 com o objetivo de aprimorar o marco legal
do setor. O aprimoramento na formação de preços e no funcionamento
do mercado, a internalização de externalidades ambientais associadas
a emissões, a separação de lastro e energia, a ampliação do mercado
livre e alterações na alocação de riscos de decisões de despacho na
contratação regulada estão entre os encaminhamentos sinalizados
pelo Ministério.
O mercado livre de energia é o ambiente no qual os consumidores
negociam livremente com comercializadoras e geradoras de energia.
Atualmente, para atuarem nesse mercado, os consumidores livres devem
apresentar demanda contratada superior a 3 mil kW, sendo permitida a
contratação de energia proveniente de qualquer fonte de geração. Com
a publicação da portaria nº 514 em 29 de dezembro de 2018, esse
limite será alterado para 2,5 mil kW e para 2 mil kW, a partir de 1º
de julho de 2019 e 1º de janeiro de 2020, respectivamente. Também
atuam no mercado livre os chamados consumidores especiais, aqueles
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cuja demanda contratada é igual ou maior que 500 kW e menor que
3 mil kW, que podem contratar apenas energia proveniente de usinas
eólicas, solares, a biomassa, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs)
ou hidráulica de empreendimentos com potência inferior ou igual
a 50 mil kW.
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A Copel Comercialização foi criada para atuar no mercado livre de
energia, com foco na retenção de clientes do grupo Copel e na ampliação
de sua base de clientes, tendo em vista o potencial crescimento desse
mercado. Saiba mais sobre essa subsidiária e sua atuação na pág. 151.

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

9.11. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES

CONTEXTO DO SETOR

A Copel contribui com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) por meio do Comitê Brasileiro do Pacto
Global (CBPG). Esse comitê representa a Rede Brasil do Pacto Global
e é composto por empresas, agências das Nações Unidas no Brasil,
entidades empresariais, organizações da sociedade civil, instituições de
ensino, entre outras.
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GRI 102-13

Como membro do CBPG, a Copel tem o compromisso de promover o
Pacto Global e seus princípios no Brasil. A Companhia também contribui
financeiramente com a iniciativa. Participa, ainda, dos grupos de trabalho
sobre os temas ODS, energia & clima, e direitos humanos & trabalho.

Copel Distribuição
Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE)
Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais
Grupo de Trabalho Inter setorial do Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Educacional (Fundepar)
Movimento Nacional ODS - Nós Podemos Paraná (MNODS-PR)
Programa Brasileiro GHG Protocol

Copel Geração e Transmissão
Associação Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica (ABCE)
Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia
Elétrica (Abrage)
Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos (Abraman)
Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de
Energia Elétrica (Abrate)
Associação dos Produtores Independentes de Energia (Apine)
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel)
Comissão de Integração Elétrica Regional (Cier)
Comitê de Benchmarking para Excelência na Gestão (CBEG)
Comitê Brasileiro da CIER (Bracier)
Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB)
Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e
Telecomunicações (Cobei)
Comitê da Bacia Hidrográfica do Tibagi – Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos
Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia
Elétrica (Cigre)
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PR)
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea)
Consórcio Para Proteção Ambiental da Bacia do Rio Tibagi (Copati)
Empresa de Planejamento Energético (EPE)
International Hydropower Association (IHA)
Ministério de Minas e Energia (MME)
Ministério Público do Paraná (MPPR)
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual (Siac)
Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar)
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Copel Telecomunicações
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Associação Brasileira de Prestadoras de Serviço de Telecomunicações
Competitivas (Telcomp)
Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações
(ABRTELECOM)
Associação NEOTV
Associação de Usuários de Informática e Telecomunicações
(Sucesu - PR)
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia do
Estado do Paraná (CREA-PR)
Fórum Sul e Sudeste de Ouvidores das Empresas dos Serviços
Públicos de Energia (FOESPE)
Fundação Comitê de Gestão Empresarial (Funcoge)
Núcleo de Informação e Coordenação PONTO BR (NIC)
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti)
Utilities Telecom Council America Latina (UTC AL)
Copel Comercialização
Associação Brasileira de Comercializadores de Energia (Abraceel)
Associação da Indústria de Cogeração de Energia (Cogen)
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Londrina, Autor: Carlos Borba
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10. GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
PRME 1, 2
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Ao longo de sua trajetória de mais de seis décadas, a
Copel se consolidou como empresa comprometida
com o desenvolvimento sustentável. As práticas,
ações e compromissos da Companhia refletem
o seu foco na sustentabilidade, em alinhamento
com as diretrizes estratégicas, missão, visão e
valores corporativos.
Essa orientação para a sustentabilidade pode
ser constatada pela estratégia da Companhia
de diversificar seu parque gerador priorizando

fontes limpas e renováveis, no cuidado com o
meio ambiente, no apoio ao desenvolvimento
social das comunidades de seu entorno, na
responsabilidade corporativa, na periódica
reafirmação do seu compromisso com o Pacto
Global, no apoio à implementação dos Objetivos
do
Desenvolvimento
Sustentável
(ODS),
entre outros. Desta forma, impulsiona-se o
desenvolvimento socioeconômico, e a melhoria
da qualidade de vida da população.

Por sua atuação responsável e competente,
pautada no equilíbrio dos aspectos econômico,
social e ambiental, a Companhia tem obtido
resultados
significativos,
gerando
valor
compartilhado para suas partes interessadas e
conquistando cada vez mais o reconhecimento
da sociedade.

Atualmente, a Copel está presente em dez
estados brasileiros. É orgulho dos paranaenses e é
também uma empresa reconhecida nos cenários
nacional e internacional.

»» Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE),
da B3
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Copel permanece na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial
da B3
Em 2019, pela 13ª vez a Copel continuará a integrar a seleta carteira do
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 – Bolsa de Valores
brasileira - que tem vigência de 07/01/2019 à 03/01/2020.
Isso é reflexo de sua constante preocupação com o desenvolvimento
da sustentabilidade, baseada em eficiência econômica, equilíbrio
ambiental, justiça social e governança corporativa.

Destacam-se como resultado de 2018 a
permanência da Copel nas seguintes carteiras:

»» FTSE 4Good Emerging Index11
Na busca contínua pela sustentabilidade
empresarial, a Copel adota práticas que
proporcionam a realização de estudos de
benchmarking, a medição e a avaliação de seu
desempenho, a saber:
»» Indicadores Ethos para Modelos de Negócios
Sustentáveis e Responsáveis - a Copel utiliza
os indicadores como forma de gerir e
mensurar o nível de excelência em relação
à responsabilidade social corporativa.
»» Indicadores Ethos – Integridade, Prevenção
e Combate à Corrupção - as empresas
signatárias do Pacto Empresarial pela
Integridade e Contra a Corrupção respondem
Índice que mede o desempenho das empresas nos âmbitos

11

ambiental, social e de governança. Elaborada pela empresa

60

independente de produção de índices FTSE, é composta pela
The Financial Times e pela London Stock Exchange.
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anualmente a um conjunto de 70 questões referentes aos compromissos
assumidos na ocasião de sua adesão.
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»» Modelo de Excelência em Gestão (MEG) da Fundação Nacional da
Qualidade (FNQ) - modelo de referência em gestão organizacional que
baliza o prêmio “Melhores em Gestão” da Fundação Nacional da Qualidade
(FNQ). É composto por 8 fundamentos, entre eles, Desenvolvimento
Sustentável, composto pelos temas econômico-financeiro, ambiental e
social. Anualmente, a Copel Distribuição, a Copel Geração e Transmissão,
e a Copel Telecomunicações são submetidas à avaliação da FNQ para
verificação do nível de maturidade de gestão.
Para a prestação de contas, engajamento com as partes interessadas e
relato de desempenho, a Copel adota:
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»» Carbon Disclosure Project (CDP) – por meio dessa plataforma, desde
2010 a Copel relata as emissões de gases de efeito estufa, práticas de
gestão e estratégias frente às mudanças climáticas.

11. COMPROMISSOS VOLUNTÁRIOS
A Copel, ao longo de sua história, tem assumido, apoiado e disseminado
compromissos voluntários que são reconhecidos mundialmente como boas
práticas de sustentabilidade empresarial.

Iniciativa
Pacto Global

[GRI 102-43]

Programa de Pró- Equidade de Gênero e Raça
Women Empowerment Principles – WEP
Declaração: Chamada à Ação para os Governos no Combate à Corrupção
Princípios para Educação Executiva Sustentável (PRME)
Termo de cooperação técnica com o Ministério Público do Paraná e diversas instituições do Estado para análise dos planos
municipais de arborização urbana
Agenda 2030

[GRI 102-43]

Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção
Movimento Nacional ODS Nós Podemos

[GRI 102-43]

Rede de Empresas pela Aprendizagem e Erradicação do Trabalho Infantil

61

»» Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) – desde 2008 a Copel publica
o inventário de emissões de gases de efeito estufa seguindo os padrões
dessa iniciativa global. A partir de 2012, o inventário passou a ser
verificado por terceira parte.

GRI 102-12, PRME 1, 2, 5, 6

»» Global Reporting Initiative (GRI) – desde 2005 a Companhia elabora
relatórios de sustentabilidade com base nas diretrizes da GRI, visando
fornecer informações transparentes sobre sua gestão e seu desempenho
nos aspectos mais relevantes para a sustentabilidade dos negócios, por
meio de indicadores consistentes e comparáveis.

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO

»» Relato Integrado, do International Integrated Reporting Council (IIRC)
– desde 2015 a Copel vem adaptando seu reporte à metodologia
do Relato Integrado.

Programa Cidades do Pacto Global
Hub Local 2030

[GRI 102-43]

Data de adoção
2000
2009
2010
2014
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2018
Relato Integrado Copel 2018

11.1.1. Conquistas em 2018
GRI 413-1

Instalação da Copel abriga o centro do Programa Cidades da ONU para
a região sul do Brasil e o primeiro Hub Local 2030 do mundo
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Em outubro de 2017, a Copel foi indicada pelo Secretariado Internacional
do Cities Programme do Pacto Global da ONU para sediar e coordenar
o Centro do Programa Cidades do Pacto Global da ONU para a região
Sul do Brasil, em parceria com o Conselho Estadual de Desenvolvimento
Econômico e Social (Cedes) e o Serviço Social Autônomo – Paranacidade,
do governo do estado do Paraná.
Este Programa, considerado o braço urbano do Pacto Global, tem como
missão fomentar e apoiar ações e projetos para que as cidades possam
se tornar mais sustentáveis, inclusivas, resilientes e inovadoras por meio
de parcerias multissetoriais entre governo, empresas, sociedade civil e
universidades, buscando soluções para os desafios urbanos.
Sobre os avanços desse programa, destaca-se a adesão de 41 municípios
paranaenses e a participação do estado na plataforma City Partnerships

Challenge, que possibilitará a capacitação de municípios no desenvolvimento
de projetos sustentáveis e o financiamento dessas iniciativas por fundos
internacionais parceiros. Esse projeto terá duração de dois anos.
Devido ao protagonismo histórico do estado do Paraná com as agendas
globais, em especial o Pacto Global e o Programa Cidades, em julho de
2018, durante o High Level Political Forum on Sustainable Development,
realizado em Nova Iorque, o Paraná foi convidado pela Secretária-Geral
Adjunta da ONU, Amina J. Mohammed, a estabelecer um modelo
inovador para acelerar a implementação da Agenda 2030 em nível
regional e local, denominado Hub Local 2030.
Inaugurado em setembro de 2018, no espaço denominado Chapéu
do Pensador, da Copel, o Hub 2030 é parte de uma rede que reúne
o sistema ONU, governos locais, empresas e sociedade civil. Seu
propósito é desenvolver e implementar colaborativamente soluções
para o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
bem como sistematizar e relatar conjuntamente as ações e projetos
transformadores conectados aos objetivos da Agenda 2030.
A iniciativa amplia a atuação do centro regional do Programa Cidades do
Pacto Global, hoje instalado em espaço integrado ao Hub.

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS

Copel recebe prêmio por seu programa de voluntariado

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI

A Copel recebeu o Prêmio Viva Voluntário 2018, na categoria
Setor Público, com o Projeto com Instituições Sociais, através da
Chamada Pública Permanente. O prêmio é um reconhecimento
do governo federal às ações de entidades e cidadãos em prol do
voluntariado em todo o Brasil. O projeto premiado faz parte das
ações desenvolvidas pelo programa EletriCidadania e demonstra
a efetividade do trabalho da Copel em prol da sustentabilidade.

ANEXOS
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Copel e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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Reforçando o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), a Copel apresenta suas ações referentes aos ODS
relevantes, resultantes do processo de materialidade executado em
2018. Foram realizadas análises de impacto e oportunidade para
os setores nos quais a Copel possui negócios, e o mapeamento dos desafios
a serem enfrentados pela sociedade brasileira. Os ODS relevantes são:
Objetivo 7 - Energia Acessível e Limpa
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e
a preço acessível à energia para todos.
Ações:
- Geração de energia por fontes renováveis
- Programa de Eficiência Energética
- Programa Luz Fraterna
- Programa Morar Bem Paraná
- Programa Paraná Cidadão
- Tarifa Social de Energia Elétrica
- Programa Mais que Energia
- Projeto Smart Grid
- Telemedição
- Programa Mais Clic Rural
- Programa Ações Integradas de Desenvolvimento e
Cidadania
- Análise Ciclo de Vida
Objetivo 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo
e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho
decente para todos
Ações:
- Conselho de Orientação Ética
- Comissão de Análise de Denúncia de Assédio Moral
- Programa de Diversidade

Objetivo 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico
- Programa Ecoficiência
- Programa Irrigação Noturna
- Programa de Gestão Corporativa de Resíduos
- Análise Ciclo de Vida
Objetivo 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura
Construir infraestruturas resilientes, promover a
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a
inovação
Ações:
- Programa Paraná Digital
- Programa Paraná Conectado
- Plano Estadual de Banda Larga – PEBL
- Projeto Smart Grid
- Telemedição
Objetivo 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima
Tomar medidas urgentes para combater a mudança do
clima e seus impactos
Ações:
- Comissões Internas Socioambientais – Cisas
- Programa de Gestão Corporativa de Mudanças do
Clima
- Participação no Programa Brasileiro GHG Protocol
- Programa Ecoeficiência
- Programa EducaODS
- Projeto Smart Grid
- Telemedição
- Análise Ciclo de Vida
- Projeto Carbono Zero
Para conhecer mais ações realizadas pela Copel referentes aos Princípios
do Pacto Global e os demais ODS, acesse o Anexo – Incorporação dos
Princípios do Pacto Global e ODS, na página 220.
Relato Integrado Copel 2018
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12. CAPITAL HUMANO

empregados, bem como promover uma cultura de gestão de pessoas
baseada na meritocracia e na inclusão.

12.1. GESTÃO DO CAPITAL HUMANO
GRI 103-1, 103-2, 103-3, PRME 1, 2
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Os principais riscos associados à má gestão do capital humano são a
perda de conhecimentos fundamentais sobre a Companhia, adquiridos ao
longo do percurso profissional, a baixa produtividade e o desalinhamento
com a cultura da organização.

A importância do capital humano para a Companhia é evidenciada pela
presença da Copel pelo segundo ano consecutivo no ranking das 150
Melhores Empresas para Trabalhar do Guia Você S/A.

A gestão do capital humano na Copel é feita com base na Política de
Gestão de Pessoas, cuja última revisão ocorreu em março de 2016. De
acordo com os princípios definidos nesse documento, os empregados
são os recursos mais valiosos da Copel, pois sua qualificação, dedicação
e engajamento são fundamentais para o sucesso da Companhia. O
conhecimento e o desenvolvimento contínuo dos empregados constituem
os pilares da excelência na Copel. Ética, transparência, confiança, respeito
mútuo e comportamento íntegro são a base das relações profissionais.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
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A importância do capital humano para a Companhia
é evidenciada pela presença da Copel pelo segundo
ano consecutivo no ranking das 150 Melhores
Empresas para Trabalhar do Guia Você S/A

Em complemento a essa política, existem também a Política de Segurança
e Saúde do Trabalho (pág. 78), o Código de Conduta (pág. 37) e o
Manual do Copeliano, que orientam a atuação dos empregados em suas
rotinas de trabalho. Adicionalmente, a Copel atua em conformidade com
as convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) e a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, e com a
legislação vigente.
A Copel tem como objetivos estratégicos propiciar um ambiente
de trabalho saudável, que reforce a valorização e o bem-estar dos

Autor: Guilherme Pupo
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12.2. PERFIL DO CAPITAL HUMANO

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR

Em 31 de dezembro de 2018, a Copel possuía 7.611 empregados, dos quais 1.687 eram mulheres
e 5.924 eram homens. Esse total é 8% menor em relação a 2017 em função, principalmente, da
adesão de 563 empregados ao Programa de Desligamento Incentivado. Ao todo, 670 empregados
deixaram a Companhia em 2018. Houve contratação por concurso, de 37 vagas. A taxa de
rotatividade foi de 4,3.
Não existem fatores sazonais que gerem variações significativas no quadro de empregados da
Copel. Cem por cento dos empregados são abrangidos por acordos de negociação coletiva.
GRI 102-41

A Copel não faz a gestão unificada dos empregados terceirizados, pois cada subsidiária mantém
controle próprio. Em 31 de dezembro de 2018, trabalhavam para a Copel 6.722 terceirizados e
195 aprendizes.

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO

Homens
Mulheres
Total GRI 102-7

Nota: todos os empregados da Copel possuem contrato permanente.

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

Quadro de empregados da Copel por gênero GRI 102-8, 405-1
2017
2018
Variação 2017x2018
Nº
%
Nº
%
6.400
78%
5.924
78%
-7%
1.845
22%
1.687
22%
-9%
8.245
7.611
-8%

Tempo integral
Meio período
Total

Empregados por período de trabalho e gênero |
2017
Homens
Mulheres
Total
Homens
6.376
1.827
8.203
5.906
24
18
42
18
6.400
1.845
8.245
5.924

102-8
2018
Mulheres
1.671
16
1.687

Total
7.577
34
7.611
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Empregados por região GRI 102-8
Região
Total
Sul
7.525
Sudeste
22
Centro-Oeste
54
Nordeste
10
Total
7.611
Empregados por gênero e tipo de emprego GRI 405-1
% em relação
Gênero
Empregados
%
Gestores
%
Total
ao total
Masculino 5.527
72,62 397
5,22 5.924 77,83
Feminino 1.587
20,85 100
1,31
1.687 22,17
Total
7.114
93,47 497
6,53 7.611
100,00

Percentual dos empregados por faixa etária GRI 405-1
2016
2017
2018
Abaixo de 30 anos
10,05%
8,07%
6,27%
Entre 30 e 50 anos
67,78%
68,07%
70,77%
Acima de 50 anos
22,15%
23,87%
22,97%

AMBIENTE REGULATÓRIO

Empregados por raça e tipo de emprego GRI 405-1

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
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Raça

Empregados

%

Gestores

%

Total

Branca
Amarela
Indígena
Negra
Parda
Não
informado
Total

5.862
250
8
235
729

92,96
93,98
100,00
96,71
96,17

444
16
0
8
29

7,04
6,02
0,00
3,29
3,83

6.306
266
8
243
758

% em relação
ao total de
empregados
82,85
3,49
0,11
3,19
9,96

30

100,00

0

0,00

30

0,39

7.114

93,47

497

6,53

7.611

100,00

Curitiba - Smart Copel, Autor: Guilherme Pupo
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Abaixo de 30 anos
Entre 30 e 50 anos
Acima de 50 anos
Total

Novas contratações, taxa de contratação, desligamentos e rotatividade GRI 401-1
Admissões/reintegrações
Taxa de contratação
Desligamentos
12
32,43
18
15
40,54
92
10
27,03
560
37
100,00
670

Taxa de rotatividade
0,18
0,65
3,46
4,29
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Homens
Mulheres
Total

33
4
37

89,19
10,81
100,00

508
162
670

3,28
1,01
4,29

Região
Região
Região
Região
Total

27
6
4
0
37

72,97
16,22
10,81
0,00
100,00

667
0
1
2
670

4,21
0,04
0,03
0,01
4,29

Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Nordeste

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

12.3. DIVERSIDADE
GRI 103-1, 103-2, 103-3, PRME 1, 2, 3, 6

12.3.1.Programa Diversidade e Comitê Permanente de Diversidade

AMBIENTE REGULATÓRIO

GRI 413-1

SUSTENTABILIDADE

O Programa de Diversidade da Copel tem como objetivo a promoção da
diversidade na Companhia, de forma a fomentar a busca pela igualdade
de direitos, oportunidades e reconhecimento para todos, com atenção a
grupos vulneráveis e sujeitos a discriminação. O Programa está diretamente
vinculado ao Comitê Permanente de Diversidade, que determina quais
ações são prioritárias e a forma que elas serão realizadas. Ele também
busca proporcionar e apoiar ações internas alinhadas a políticas públicas
e aos movimentos voltados à diversidade.

DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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A Copel possui o Comitê Permanente de Diversidade desde 2015, com a
participação de diferentes áreas da Companhia, cujo objetivo é planejar,
executar e acompanhar ações voltadas aos seus seis pilares: gênero,

raça, acessibilidade, orientação sexual, idade e religião. Anualmente,
são destinados recursos da Copel (Holding) e das subsidiárias para a
execução das iniciativas e ações propostas pelo Comitê de Diversidade,
que são revisadas a cada novo período.
Ao longo de sua existência, o Comitê de Diversidade tem contribuído
para a promoção dos direitos humanos, especialmente buscando gerar
relações de trabalho mais igualitárias. A Diversidade, portanto, representa
para a Copel uma oportunidade para consolidar em suas práticas os
valores de cunho universal.

“A Diversidade representa, para a Copel, uma
oportunidade para consolidar em suas práticas os
valores de cunho universal.”
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O estímulo e a boa gestão da diversidade propiciam
maior produtividade e engajamento dos empregados,
geram um melhor desempenho social, econômico e
financeiro, e ajudam a influenciar positivamente os
stakeholders a adotarem, eles mesmos, melhores
práticas relacionadas ao tema. Além disso,
minimizam riscos, como o não cumprimento da
Lei nº 8.213/1991 (Lei de Cotas); a ausência de
pluralidade de ideias; e um baixo potencial criativo
do quadro funcional.
Como o acesso às vagas de emprego na Copel se
dá por meio de concurso público, não há distinção
nos processos de seleção, sendo evitado o risco
de discriminação nesta etapa. Por isso, o foco do
Programa e do Comitê de Diversidade está nos
demais processos da Companhia. GRI 102-15, 102-29

ANEXOS

70

12.3.3. Pessoas com Deficiência (PCDs)

Na ocasião, houve um evento com a participação
de diversos empregados. A comunidade será
constantemente atualizada e ampliada.

12.3.4. Religião

»» Pacto de Inclusão Social dos trabalhadores
Negros e Negras no Mundo do Trabalho MPT/PR

O Comitê Permanente de Promoção da Diversidade
elegeu a religião como tema relevante, a ser
abordado com constância na Companhia, pois em

»» Inclusão da Pessoa com Deficiência
MP/PR

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI

12.3.5. Mulheres Notáveis

»» ODS – Nós Podemos Paraná – ODS Brasil

AMBIENTE REGULATÓRIO

»» Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça Governo Federal

um ambiente corporativo composto por diferentes
grupos da sociedade há diversidade religiosa. A
Copel promove anualmente palestras e fóruns sobre
o tema.

Desde maio de 2016, a Copel mantém os
procedimentos administrativos necessários para
normatizar o uso do nome social, pelos empregados
da Companhia, de acordo com a NAC 040130 e a
legislação vigente. Essa é uma forma de respeitar
a dignidade da pessoa humana e a igualdade
de condições de acesso e permanência desses
empregados em qualquer espaço. Atualmente, três
empregados utilizam o nome social.

»» Princípios de Empoderamento de Mulheres
(WEPs) – ONU

Os compromissos firmados pela Copel com relação
ao tema são:
»» Pacto Global - ONU

DESEMPENHO DOS CAPITAIS

12.3.2. Reconhecimento do Nome Social

Por ser empresa pública, de economia mista,
condicionada a concursos públicos para admissão de
novos empregados, a Companhia fica limitada com
relação ao cumprimento da Lei nº 8.213/1991 (Lei
de Cotas). Para atendimento às obrigações legais,
a Copel estabelece em seus editais de concursos
públicos a distribuição de percentuais diferenciados
para ingresso de pessoas com deficiência em
ocupações que garantam acessibilidade e segurança
de novos empregados. A Copel deve possuir 5%
do seu quadro de pessoal em cotas para PCDs e
reabilitados pelo INSS. Em 2018, a Companhia
atingiu 45% da cota obrigatória para pessoas
com deficiência.

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

SUSTENTABILIDADE

Entre as iniciativas voltadas para a diversidade na
Copel ao longo dos anos, têm destaque:

Foi estabelecido, em março de 2018, mês de
celebração do Dia Internacional da Mulher, uma
comunidade online, na intranet da Copel, chamada
Mulheres Notáveis, que tem como objetivo
homenagear profissionais mulheres que fizeram –
ou ainda fazem – a diferença para o crescimento e o
sucesso da Copel.

Tratando-se do ano de 2018, os principais resultados
apurados foram a capacitação dos quadros gerenciais
e de empregados da Companhia, respectivamente
nas matérias “Diversidade” e “Conhecendo a
Pessoa com Deficiência”. Também foram realizados
diversos eventos, como de prevenção e orientação
para casos de violência contra a mulher, com foco
em violência doméstica; cursos de capacitação no
uso de smartphones para idosos, palestras, entre
outros. GRI 102-21
Foi, ainda, inaugurada mais uma sala de apoio à
amamentação em instalações da Copel, somada
às outras seis já existentes, uma das razões pela
qual a Companhia recebeu, em 2018, homenagem
do Ministério da Saúde pelas ações de incentivo ao
aleitamento materno.
Relato Integrado Copel 2018

De forma mais detalhada, no ano citado o Comitê
Permanente de Diversidade da Copel alcançou os
seguintes resultados:
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- Programa de Desenvolvimento da Liderança:
210 gerentes, aproximadamente 40% do quadro
gerencial, concluíram a Disciplina Diversidade desse
programa de capacitação
»» Pilar Gênero
- Realização do evento “Mulheres Notáveis da
Copel”;
- Pesquisa sobre a percepção e ocorrência de assédio
sexual na Copel;
- Evento de prevenção e orientação para casos de
violência contra mulher, com foco em violência
doméstica (25 de novembro - Dia internacional para
a eliminação da violência contra a mulher);
- Inauguração de mais uma sala de apoio à
amamentação, agora em Ponta Grossa, totalizando
sete salas na Empresa;
»» Pilar Raça
- Elaboração de Parecer com Orientações para
Aprimoramento do Sistema de Cotas Étnico-Raciais
para os próximos Editais de Concursos Públicos da
Copel.
»» Pilar 50 +
- Realização de oito cursos de capacitação
no
uso
de
smartphones
para
idosos
(200 pessoas capacitadas).

»» Pilar Religião
- Realização de cinco palestras sobre “Religião,
Relevância e Diversidade: em busca de sentido”,
com a participação de 1.313 empregados, sendo
157 na modalidade presencial e 1.156 via web.
»» Pilar LGBT+
- Participação de representantes do Comitê de
Diversidade em eventos que discutem temáticas
LGBT+.
»» Pilar Acessibilidade
- Adequação das instalações da Copel para que
fiquem acessíveis às pessoas com deficiência em
atendimento à NBR9050 – Acessibilidade, incluindo
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos. O processo de adequação é contínuo,
acontecendo conforme o planejamento anual e
demandas específicas.
- Capacitação de 30% do quadro de empregados
por meio do curso EaD “Conhecendo a Pessoa com
Deficiência”
Anualmente, o desempenho da gestão da Copel
sobre esse tema é avaliado durante o processo de
seleção para a carteira do Índice de Sustentabilidade
Empresarial e na execução do Programa Próequidade de Gênero e Raça.

Para 2019, o Comitê estabeleceu as seguintes
metas:
»» Realizar pesquisa sobre tolerância à diversidade,
em parceria com instituições de ensino superior,
com o objetivo de levantar informações para
embasar ações mais pontuais na Empresa
»» Realização do EaD “Conhecendo a Pessoa com
Deficiência” por 100% dos empregados da
Copel até dezembro de 2019
»» Atendimento à NBR9050 em 100% das
instalações da Copel até dezembro de 2019
»» Estruturação das ações para prevenir e
encaminhar casos de assédio sexual
»» Estruturação das ações previstas no Pacto
para Inclusão de Negras e Negros no Mundo
do Trabalho
»» Ampliação de 10% do número de empregados
com idade acima de 50 anos no Programa
Corporativo de Voluntariado

A Companhia tem sido reconhecida por ações
decorrentes desse trabalho, recebendo homenagens
e premiações, entretanto há, ainda, um caminho a
trilhar para conseguir um futuro mais próspero e
mais justo para todas as partes.
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»» Disponibilização do curso de sensibilização “LGBT+ Diversificando seu olhar
de mundo: Conceitos e Histórias” para 100% do quadro de empregados

COPEL EM NÚMEROS 2018

Há, entre as ações executadas e as metas propostas, atuações de caráter
voluntário e outras obrigatórias, como as direcionadas pelo Estatuto da
Pessoa com Deficiência, previsto na Lei Nacional nº 13.146, de 6 de julho
de 2015.

RECONHECIMENTOS

13. REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS

SOBRE O RELATÓRIO

As carreiras da Copel e suas respectivas remunerações estão estabelecidas no
documento Estrutura de Carreiras e Remuneração, baseado nas práticas do
mercado para cargo, função e nível de formação e habilitação. Já os benefícios e
a remuneração variável de curto prazo são estabelecidos no Acordo Coletivo de
Trabalho, realizado anualmente entre os sindicatos e a Copel. GRI 103-2
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A área de recursos humanos é responsável pela gestão desse processo, que
visa:

pela soma das remunerações de todos os empregados, dividida pelo número
total de empregados, excetuando-se o mais bem pago). Já a variação entre o
salário mais baixo e o salário mínimo12 é de 1,92 para homens e mulheres13.
O percentual de aumento da remuneração recebida em 2018, em comparação
com o ano anterior, ficou em 9,27% para o empregado mais bem pago e em
4,50% para os demais empregados, considerando salário, adicional por tempo
de serviço, acordo coletivo, adicionais decorrentes das funções exercidas e
integração de auxílio-alimentação judicial. GRI 102-38, 102-39, 405-2
Proporção da remuneração anual total GRI 102-38
Remuneração total anual do
458.777,85
indivíduo mais bem pago
7,06%
Total da remuneração média anual
64.973,34
de todos os empregados
Nota: O total da remuneração média anual de todos os empregados foi calculada pela soma das
remunerações de todos os empregados, dividida pelo número total de empregados, excetuandose o empregado mais bem pago.

»» identificar cargos e funções necessários ao desenvolvimento das atividades
da Companhia;
»» definir formação requerida para desempenho das atividades de cada cargo
e função;
»» estabelecer
níveis
de
maturidade
e
complexidade
dos
cargos e funções para atendimento da demanda dos postos
de trabalho;
»» estabelecer regras de movimentação funcional (vertical) e salarial (horizontal)
dos empregados;

ANEXOS

»» evidenciar oportunidades de crescimento e desenvolvimento nas carreiras.
12

72

A proporção entre a remuneração anual total do indivíduo mais bem pago da
Companhia e a remuneração média anual total de todos os empregados é de
7,06 (o total da remuneração média anual de todos os empregados foi calculada

Salário mínimo nacional em 31/12/2018: R$ 954,00. A Copel não utiliza salário mínimo como

base para a definição de seus salários.
13

O cálculo da proporção entre as remunerações é realizado com base nos salários de empregados

em período integral.
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Categoria
funcional1
Profissional
Nível Médio
Profissional
Nível Técnico
Profissional
Nível Superior
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Proporção entre o salário base e a remuneração de homens e mulheres | GRI 405-2
Proporção entre o salário
Salário base
Remuneração média
Proporção entre a remuneração
base de homens e
por gênero (R$)2
por gênero (R$)
de homens e mulheres
mulheres
Homens
Mulheres
Homens
Mulheres
1.834,84

1.834,84

100,00%

3.445,67

2.500,59

0,73

3.332,71

3.365,98

99,01%

5.130,09

5.094,97

0,99

5.214,73

5.112,07

102,01%

5.914,98

5.765,96

0,97

Nota:
A categoria Operacional não foi incluída porque possui apenas empregados homens.

1
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2

Foram considerados como “Salário base” os menores salários pagos em dezembro de 2018 a cada carreira/gênero. Como “Remuneração”, foi considerada a média da remuneração paga aos

empregados enquadrados nos menores salários em dezembro desse mesmo ano, a cada carreira, acrescida de 01/12 do valor da Participação nos Lucros referente a 2018.

Os fornecedores da Copel assinam Termo de Ciência e Comprometimento,
que busca assegurar padrões mínimos de remuneração da força de
trabalho terceirizada e observar a jornada de trabalho, de acordo com a
legislação trabalhista.

De acordo com o último BBC, o benefício que englobou mais pessoas e
mobilizou recursos em 2018 foi Vale Refeição / Alimentação, com 100%
dos empregados assistidos e R$ 116 milhões gastos.

O pacote de benefícios oferecidos pela Copel vai além do previsto pela
legislação vigente, sendo compatível com o das empresas que são
referências em gestão de pessoas, conforme evidencia a presença da
Copel no ranking das “150 Melhores Empresas para Trabalhar”. Os
benefícios são concedidos a todos os empregados, independentemente
de sua carga horária de trabalho. Para demonstrar os valores anuais
recebidos pelos empregados em benefícios financeiros e não financeiros,
a Companhia divulga, anualmente, o Balanço de Benefícios da Copel
(BBC). Por meio desse documento, o empregado tem uma visão ampla e
concreta das vantagens recebidas, especialmente as financeiras, como
salário, adicionais, abonos, participação nos lucros, plano previdenciário,
auxílio alimentação, auxílio creche, prêmio desempenho e plano de
saúde, entre outros. O BBC está disponível para os empregados no
Portal SAP. GRI 401-2

A política de benefícios é um dos atrativos da Companhia. O pacote
de benefícios, inclusive aqueles extensíveis a familiares, pode ser
consultado na pág 186.
13.1. LICENÇA PARENTAL
Todos os empregados próprios da Copel têm direito à licença parental.
A empresa adota o benefício de 6 meses para as mulheres e de 20 dias
para os homens. Além disso, no caso das mulheres, após o retorno
da licença, a jornada de trabalho é reduzida para 6 horas por 60 dias,
para amamentação. Em 2018, 268 homens e 91 mulheres usufruíram da
licença, totalizando 359 pessoas. A taxa de retorno ao trabalho após o
período de licença é de 97,80%, sendo que apenas 2 empregadas não
retornaram ao trabalho em 2018. Entre os homens, essa taxa foi de 100%.
Relato Integrado Copel 2018

Com relação à permanência na Companhia após 12 meses de retorno
da licença, 88 mulheres e 267 homens permaneceram, o equivalente a
uma taxa de retenção de 97,80% e 99,63%, respectivamente, em 2018.
GRI 401-3

13.2. PLANO DE APOSENTADORIA
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GRI 404-2

Por meio da Fundação Copel, a Companhia orienta seus empregados
sobre como fazer seu planejamento financeiro para uma aposentadoria
mais tranquila. O Viva Tranquilo, programa de educação financeira e
previdenciária, busca conscientizar o empregado sobre a importância de
um plano de previdência complementar, que aumente seus fundos de
reserva por meio de aportes e contribuições extras. Também incentiva
que o empregado transfira sua previdência de bancos e seguradoras
para a Fundação Copel. Na página da Fundação, o empregado pode
simular o valor de seu benefício futuro com base em sua contribuição
atual e nos aportes extras.

O Viva Tranquilo também auxilia o empregado em sua fase de transição
para a aposentadoria, abordando questões como administração das
finanças e a importância da vida ativa. Nesse sentido, a Copel mantém,
desde 1979, o Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA),
que propicia orientações aos empregados aptos a se aposentarem.
Essas orientações ocorrem por meio de palestras sobre educação
financeira previdenciária, comportamento de consumo e poupança,
empreendedorismo, qualidade de vida e saúde. Em 2018, o PPA reuniu, no
Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, 207 empregados que se desligaram
da Copel durante o ano para um evento de valorização e agradecimento.
O Programa está sendo remodelado para 2019.
O tema aposentadoria também é abordado anualmente nas palestras
promovidas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa).
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Plano de Demissão Incentivada (PDI)
A Circular 103/2017 estabeleceu, em 22 de
dezembro de 2017, os critérios para o PDI. De janeiro
a dezembro de 2018, 563 empregados aderiram ao
plano de demissão incentivada, desligando-se da
Companhia.

Curitiba - Smart Copel, Autor: Guilherme Pupo
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14. GESTÃO DE DESEMPENHO
14.1.DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
GRI 404-2
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O desenvolvimento profissional dos empregados é considerado um fator
estratégico para a Copel, pois favorece o aumento da produtividade
e o ganho de competitividade, e amplia o bem-estar e a segurança
para todos.
O Nossa Energia é um programa corporativo que estabelece uma forma
padronizada de acompanhar e avaliar o desempenho dos empregados.
É composto por dois eixos: Competências Organizacionais, relacionado
aos comportamentos esperados de cada empregado, e Resultados,
relativo às metas empresariais. O programa subsidia a tomada de
decisões, com base na meritocracia, relativas a promoções, adequação
funcional, participação em conferências, treinamentos, programas de
pós-graduação e cursos de línguas estrangeiras, entre outros.
Iniciada em 2013, a iniciativa tem evoluído e, a cada ciclo, promove
aprendizados e aprimoramentos do modelo, conquistando maior
aderência à cultura e à realidade da Companhia. Em 2018, 100% dos
empregados com mais de três meses na Empresa, que não estavam em
processo de aposentadoria ou afastados e que trabalharam ao menos 60
dias no ano, participaram do processo.
Ao longo do programa, foram criados os Comitês de Calibração, que
visam alinhar o entendimento dos avaliadores quanto à compreensão dos
quesitos de avaliação, de forma a reduzir a subjetividade no processo de
análise do desempenho dos empregados. A calibração ocorre em duas
etapas, sendo a primeira de pré-avaliação, com foco em repassar as
diretrizes do programa e orientar os gestores quanto ao processo e à
postura gerencial adequada. A segunda etapa ocorre após a avaliação
de desempenho por meio do Programa Nossa Energia. A área de gestão
de pessoas realiza levantamento e estudo dos resultados daquele ciclo
e propõe critérios de análise da postura gerencial, os quais são validados
por um comitê composto pelos superintendentes e pelo gerente do

Departamento de Gestão de Pessoas. Na sequência, os gestores
selecionados apresentam ao Comitê os argumentos e a contextualização
das avaliações realizadas, o que fundamenta a análise de cada caso
e a deliberação do comitê quanto às tratativas de desenvolvimento
destinadas ao gerente.
GRI 103-3, 404-3

Empregados que participaram de avaliação de desempenho por
gênero e categoria funcional GRI 404-3
Total de
Empregados
empregados
Porcentagem
avaliados
próprios
Masculino
5.842
5.924
78%
Feminino
1.661
1.687
22%
Profissional
Nível Médio
Profissional
Nível Técnico
Profissional
Nível Superior
Operacional
Total

4.243

4.311

57%

1.845

1.857

24%

1.349

1.376

18%

66
7.503

67
7.611

1%
99%

Nota: 100% dos empregados sujeitos a avaliação de desempenho passaram pelo processo em
2018. Os 99% não consideram 108 empregados que foram dispensados da avaliação pelos
seguintes motivos: adesão ao Plano de Demissão Incentivada (PDI) e condição de empregados
reintegrados, do Quadro Especial de Pessoal (QEP), afastados e licenciados.

Programa de Remanejamento
A busca por novas oportunidades e desafios é disseminada de forma
transparente por meio do Programa de Remanejamento. As oportunidades
são disponibilizadas no Portal do Empregado e divulgadas por e-mail,
permitindo aos interessados em mudar de função, área ou localidade se
candidatarem à vaga disponível. Essa prática possibilita a valorização
Relato Integrado Copel 2018
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e potencialização do capital humano dentro da Companhia, com
oportunidades iguais para os empregados em processo de movimentação.

14.2. PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Banco de Talentos

A Política de Educação Corporativa estabelece as diretrizes para
promoção de ações que vão desde treinamentos básicos até cursos de
pós-graduação e pesquisa. Essas ações são organizadas em programas
corporativos, treinamentos para formação (destinados à capacitação
básica para o exercício da função), treinamentos obrigatórios (cursos
destinados a atividades específicas), treinamentos para aperfeiçoamento
profissional, eventos (seminários, palestras, workshops, congressos,
etc.) e projetos de pesquisa e desenvolvimento. Informações sobre a
Política de Educação Corporativa Copel estão disponíveis na página de
sustentabilidade, no site da Companhia.

Implantado de forma a preparar sucessores para as lideranças atuais, o
Banco de Talentos da Copel Distribuição permite identificar empregados
com potencial para assumir um cargo de liderança em nível superior,
mediante critérios como desempenho, potencial, maturidade e tempo
para aposentadoria. Para potencializar a performance e a maturidade
profissional, os talentos identificados participam de ações específicas
de desenvolvimento, como mentoring e coaching, por exemplo. Em
2018, o Banco de Talentos registrou 367 potenciais líderes aptos a
ocupar vagas como gerentes de divisão, gerentes de departamento ou
superintendentes. Nesse ano, o número de mentorias passou de 47 para
52, um aumento de aproximadamente 10% em relação a 2017.

GRI 404-2, EU14, PRME 1, 2, 3

Os treinamentos relacionados ao Programa de Integridade, à
sustentabilidade, à liderança e à preparação para o futuro, entre outros,
estão sob a responsabilidade da Universidade Corporativa UniCopel.

Gestão de Talentos
Já na Copel Geração e Transmissão, o programa Gestão de Talentos
visa aprimorar o processo de gestão de pessoas, para oportunizar o
reconhecimento, a valorização e o desenvolvimento dos empregados.
O programa mapeia potenciais talentos para funções estratégicas
(supervisão, coordenação de projetos, representar a Copel em eventos
externos) e implementa ações de desenvolvimento de competências,
tais como: método da cumbuca, coordenação/participação em grupos
de trabalho, substituição temporária de gerente, coaching, participação
em cursos, treinamentos ou seminários com foco em desenvolvimento
de habilidades técnicas-funcionais e/ou relacionais.
Atualmente, o programa conta com 112 participantes. 8 empregados
participaram do método da cumbuca, 24 empregados participaram de
sessões de coaching, 61 empregados participaram de treinamentos
com foco em desenvolvimento de habilidades técnicas-funcionais e/
ou relacionais e 19 empregados substituíram temporariamente seus
gerentes. Outras ações de desenvolvimento como mentoria e feedback
serão implementadas em 2019.

A Copel também promove cursos com instrutores internos e externos
sobre temas relacionados à gestão de qualidade, processos e projetos, e
sobre ferramentas de apoio a essa gestão. A Companhia executa também
um programa de capacitação em língua estrangeira para os empregados
que utilizam outro idioma em suas atividades de trabalho, do qual
participaram, em 2018, 78 pessoas, em cursos de alemão, espanhol e
inglês. Investe, ainda, em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu
para profissionais que necessitam aprofundar conhecimentos em sua
área de atuação, beneficiando oito empregados em 2018.
O programa Liderança Transformadora, implantado em 2016, teve
prosseguimento em 2018 com o objetivo de formar líderes preparados
para a gestão responsável dos negócios e das pessoas, com atenção
ao bem-estar e ao desenvolvimento das equipes. Os novos gerentes,
que ainda não haviam participado de nenhuma atividade em 2017,
participaram de atividades presenciais, para alinhamento à nova cultura
que vem sendo construída na Copel. Também foram realizados cursos
à distância para todo o corpo gerencial, sobre temas relevantes para
a Companhia, como diversidade, sustentabilidade, inovação e gestão
Relato Integrado Copel 2018

emocional. Adicionalmente, foi realizado encontro entre todos os líderes,
no qual os diretores discutiram com o corpo gerencial temas estratégicos
para o sucesso dos negócios.

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

Ainda em 2018, a Copel deu início ao planejamento de programa de
sucessão gerencial com a participação de representantes de todas as
áreas de negócio, coordenado pela Universidade Corporativa. O projeto
do programa foi apresentado à Diretoria de Gestão Empresarial no fim de
2018 e será implantado ao longo de 2019.
Desde 2016, a Copel firma, por meio de edital de chamada pública,
parcerias com instituições educacionais que tenham interesse em
conceder benefícios aos seus empregados, alguns dos quais se estendem
aos dependentes. As parcerias contemplam educação básica, superior
e profissional, e cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional.
Até dezembro de 2018, a Copel contava com 59 instituições, da quais
35 eram universidades, 16 escolas de idiomas, 5 escolas de educação
infantil, fundamental ou ensino médio, e 3 cursos livres.

15. INVESTIMENTOS NO CAPITAL HUMANO

SUSTENTABILIDADE

Em 2018, foram investidos R$ 8,3 milhões em treinamento e
desenvolvimento de pessoas. Ao todo, foram realizados 3.020 eventos
de treinamento, com 27.050 participações, totalizando 333,5 mil horas
de treinamento, uma média de 43,81 horas por empregado.
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Nota: o total de horas de treinamento é menor que o apresentado na tabela “Média de horas
de treinamento por gênero” porque não considera as horas de treinamento da Diretoria, dos
Conselheiros e dos Estagiários.

Em 2018, a UniCopel disponibilizou para os empregados o curso
“preparação de instrutores” na modalidade a distância, a fim de qualificar
profissionais técnicos para atuar em sala de aula.

AMBIENTE REGULATÓRIO

DESEMPENHO DOS CAPITAIS

Média de horas de treinamento por categoria funcional GRI 404-1
Total de
Horas de
Média de horas
empregados
treinamento
de treinamento
Profissional
4.311
129.971,40
30,15
Nível Médio
Profissional
1.857
111.921,72
60,27
Nível Técnico
Profissional
1.376
85.629,07
62,23
Nível Superior
Operacional
67
4.150,59
61,95
Total
7.611
331.672,78
43,58

Média de horas de treinamento por gênero GRI 404-1
Total de
Horas de
Média de horas
empregados
treinamento
de treinamento
Homens
5.924
274.100,35
44,67
Mulheres
1.687
59.354,26
29,50
Total
7.611
333.454,61
43,81

Paranagua, Rodrigo Felix
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16. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, EU16
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Saúde e segurança ocupacional são considerados temas fundamentais para
a sustentabilidade da Companhia, tanto que fazem parte de seu referencial
estratégico. A Copel valoriza e respeita o ser humano em sua integralidade
e coloca a vida sempre em primeiro lugar. A saúde e a segurança impactam
diretamente no bem-estar e na satisfação dos empregados, bem como em
sua produtividade e presteza. Por outro lado, acidentes, quando ocorrem,
acarretam custos para a Companhia.
Cada subsidiária da Copel possui uma área específica responsável pela
gestão da saúde e da segurança ocupacional. Ela é realizada por meio da
antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do monitoramento dos
riscos nos estabelecimentos. Na Copel (Holding), há uma coordenadoria
responsável pela integração dessas áreas e criação de políticas corporativas,
normas e procedimentos. A área de medicina do trabalho é centralizada
nessa coordenadoria e atende a toda a Companhia, promovendo ações de
saúde integradas à segurança do trabalho. Essas equipes são compostas
por técnicos e engenheiros de segurança do trabalho, empregados
administrativos, médicos e enfermeiros do trabalho e auxiliares de
enfermagem. Além desses profissionais, todo o quadro gerencial, assim
como gestores de contrato, fiscais, inspetores, supervisores, Comissões
Internas de Prevenção de Acidentes (Cipas) e Brigadas de Incêndio também
assumem um papel importante na gestão da segurança e saúde do trabalho.
Cem por cento dos empregados da Copel são representados pelas Cipas.

Esse documento foi esboçado pelas áreas de saúde e segurança do trabalho em
conjunto com as demais áreas da Copel e aprovado pela Diretoria Executiva.
Suas diretrizes estão em conformidade com normas internacionais, como
International Electrotechnical Commission (IEC), National Fire Protection
Association (NFPA) e Organização Internacional do Trabalho (OIT). Essa
e as demais políticas relacionadas à saúde e segurança ocupacional são
atualizadas sempre que necessário, com prazo máximo de três anos.
Os objetivos estratégicos dessa gestão são promover um ambiente de
trabalho saudável, em que os trabalhadores colaborem com um processo de
melhoria contínua da proteção e promoção da segurança, saúde e bem-estar
de todos; cumprir os requisitos legais e disseminar uma cultura de prevenção;
primar pela segurança no trabalho; e promover a cultura da segurança, da
saúde e da qualidade de vida.

As principais diretrizes de atuação vêm da Política de Segurança e Saúde do
Trabalho, que deve ser seguida por toda a Companhia e suas subsidiárias.
O documento aponta que todos são responsáveis pela segurança, saúde e
bem-estar e que todos os acidentes podem ser evitados. Também afirma
que nada justifica a quebra das regras de segurança e que é compromisso
de todos a eliminação das situações de risco. A segurança, conforme a
política, deve fazer parte de todos os momentos, dentro e fora do trabalho.
Saúde e segurança se faz com conhecimento, comprometimento e atitudes
integradas.
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Os profissionais terceirizados de todo e qualquer contrato
de prestação de serviços devem seguir, além das diretrizes
da política, o Manual de Saúde e Segurança do Trabalho.
Contratualmente, as empresas terceirizadas devem
aplicar as orientações previstas no Guia de Orientações
de Segurança e Saúde no Trabalho para as Empresas
Contratadas (disponível online) e demonstrar desempenho
satisfatório em relação à gestão da saúde e da segurança
de seus empregados.
Esse guia estabelece diretrizes para a implementação de
medidas de controle e sistemas preventivos de segurança
nos processos e para as condições ambientais de trabalho
das empresas prestadoras de serviços, de acordo com as
determinações da legislação vigente e das normas internas
relativas à segurança e saúde do trabalho.

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO

Cascavel, Autor: Carlos Borba
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Copel também assume compromissos relacionados ao tema, como, por
exemplo, os requisitos para a obtenção da OHSAS 18001 (Sistemas de
Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional). Em 2018, as Usinas Hidrelétricas
Governador José Richa (Salto Caxias) e Governador Ney Aminthas de Barros
Braga (Segredo) conquistaram a certificação.
Anualmente, a Companhia promove campanhas que tratam de temas
relacionados aos principais riscos de saúde e segurança aos quais está
sujeita, incluindo atividades de conscientização, educação e orientação
dos empregados e prestadores de serviço para a prevenção de acidentes e
doenças ocupacionais.

São conduzidos, ainda, programas e ações específicos, como o Gestão
de Saúde e Segurança do Trabalho (GSST); o Preservando a Vida (PPV)
e o Verificação Comportamental (VCO), que são voltados à fiscalização
em campo de empregados e prestadores de serviços contratados pela
Companhia; e as reuniões setoriais de segurança, nas quais os empregados
discutem periodicamente assuntos relacionados à segurança e prevenção de
acidentes. Por meio da iniciativa Caça ao Risco, qualquer empregado pode
registrar um risco ou quase acidente para ser analisado pela Cipa, com o
apoio da área de saúde e segurança.
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Trabalhadores que receberam treinamento em saúde e segurança do
trabalho GRI EU18
Copel
Copel DIS Copel GeT
(Holding)
Total de trabalhadores
contratados e subcontratados
que foram submetidos a
384
4.409
1.691
treinamentos em saúde e
segurança
Atividades de construção
0
1.350
895
Atividades de operação
0
399
796
Atividades de manutenção
384
2.660
0
Total de trabalhadores
contratados e subcontratados
384
5.820
1.691
por empresa
Porcentagem de trabalhadores
contratados e subcontratados
que foram submetidos a
100,00% 75,76%
100,00%
treinamentos em saúde
e segurança
Anualmente, cada subsidiária define suas metas e objetivos, que se desdobram em
metas corporativas. Eles são voluntários, porém, em alguns casos, são utilizados
indicadores clássicos, que possuem normas de referência. Há metas para Taxa de
Frequência (TF), Taxa de Gravidade (TG), Índice de Atendimento ao Compromisso
de Segurança (IACS), inspeções, Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) válido e
taxa de absenteísmo. Os objetivos são a redução de acidentes e do absenteísmo.
As metas anuais são definidas durante o planejamento estratégico que ocorre
entre os meses de outubro e novembro do ano anterior. Há, ainda, metas mensais
de indicadores, cuja consolidação contribui para o resultado anual. O desempenho
é analisado e consolidado mensalmente. A avaliação é feita tanto internamente
quanto por terceira parte. Também é feito benchmarking com outras empresas,
por meio da Fundação Coge e da participação em premiações do setor elétrico.
Os índices de saúde e segurança do trabalho da Copel estão dentro da média
do setor.

Preparação para o e-Social
Em 2018, foi feita a preparação das informações para
a implantação dos eventos de saúde e segurança
do trabalho no Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), instituído pelo Decreto nº 8.373, de 11 de
dezembro de 2014. Trata-se do sistema pelo qual
as empresas passarão a comunicar ao Governo, de
forma eletrônica e unificada, as informações relativas
aos trabalhadores, como vínculos, contribuições
previdenciárias, folha de pagamento, comunicações
de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações
fiscais e informações sobre o FGTS.
Os eventos relacionados a Saúde e Segurança do
Trabalho deverão ser enviados ao eSocial a partir de
julho/2019. O envio é obrigatório e o não cumprimento
será passível de multa. As áreas de segurança do
trabalho das subsidiárias integrais, em conjunto com
a área da Copel (Holding), estão envolvidas para que
todas as informações sejam disponibilizadas de forma
correta e no prazo estipulado.
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16.1.1. Ações de saúde e segurança do trabalho
Capacitação e habilitação
GRI EU16

Controle ao Risco, momento em que as pessoas
se reúnem em suas áreas de forma breve para
trocar informações e relembrar atitudes que
priorizam a segurança no dia a dia.
Essas diversas ações somam pontos mensalmente
e os departamentos com maior pontuação no
trimestre são premiados no Troféu Segurança.

SOBRE O RELATÓRIO

São oferecidos aos empregados programas como
Formação de Inspetores de Campo e Análise
Preliminar de Risco – APR em Foco, que objetivam
uma prevenção ativa, que permita identificar
e bloquear os agentes de doenças e acidentes
de trabalho.

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

Promoção da saúde

Os empregados de empreiteiras participam de
treinamento mínimo obrigatório para a execução
de trabalhos em campo com eletricidade,
denominado Integração em Saúde e Segurança
do Trabalho. Esses profissionais também
assistem a palestra sobre Análise de Riscos para
a atividade em questão.
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A Copel DIS dispõe de um serviço de saúde
ocupacional e oferece aos seus empregados,
por meio da Fundação Copel, convênio para
a realização de exames de diagnóstico de
doenças que possam afetar sua capacidade e
produtividade no trabalho.
Comitês de saúde e segurança
GRI 403-1

Além das Cipas, a Copel mantém o engajamento
dos empregados em saúde e segurança por
meio de encontros mensais, por departamento e
localidade, denominados Setoriais de Segurança.
Nesses encontros, os empregados apresentam
assuntos relacionados a ações preventivas e
corretivas identificadas nas atividades cotidianas,
além de outros pontos de melhoria para o bemestar e a satisfação. O representante da Setorial
leva esses assuntos para a apreciação da Cipa,
que retorna com a soluções a serem adotadas.
Semanalmente, ocorre também a reunião de

Treinamentos e integração para terceirizados
GRI EU16

Podem executar atividades em campo somente os
empregados terceirizados que tenham participado
do treinamento. O controle mínimo obrigatório
para trabalhos com eletricidade é realizado com
aplicativo próprio, que contém informações sobre
os empregados das empreiteiras e os contratos.
Participação no Rodeio dos Eletricistas
A Copel incentiva a participação de seus
eletricistas no Rodeio dos Eletricistas, competição
técnica realizada primeiramente em nível interno,
com eletricistas de todas as regiões do Paraná,
e, posteriormente, em nível nacional, em disputa
com equipes de eletricistas de diferentes
concessionárias de energia elétrica do País.

Autor: Erika Yuriko Nishimura
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O Rodeio é uma forma lúdica de valorizar os
eletricistas, incentivar a integração, melhorar
os cuidados com a segurança do trabalho e
compartilhar experiências e conhecimentos. A
Copel DIS foi campeã do rodeio nacional nas
edições de 2010 e 2014. Em 2018, a Empresa
ficou com o primeiro lugar em atividades
de rede.
Programa Preservando a Vida (PPV)
Iniciativa de fiscalização, em campo, dos
procedimentos técnicos e de segurança durante
a execução das atividades, de acordo com os
padrões de Gestão de Saúde e Segurança do
Trabalho (GSST). Um técnico de segurança do
trabalho ou das áreas realiza o acompanhamento
das equipes e emite relatório com pontuação das
falhas encontradas.
O cumprimento dos requisitos legais por parte
dos prestadores de serviços na Copel Distribuição
é acompanhado por meio do PPV. Devido à
alta rotatividade dos empregados contratados
e às características dos contratos, não há uma
forma específica para determinar o percentual
de contratados treinados, porém, a Empresa
adota como regra a realização dos treinamentos
de integração de segurança para todos os seus
contratados.

ampliou os direitos legais das copelianas com
a prorrogação da licença maternidade em 60
dias e a implementação, no retorno da licença,
de jornada de trabalho reduzida de 8 horas por
dia para 6 horas por dia por mais 60 dias, como
incentivo à amamentação.
Ainda como estímulo, a Copel instalou em seus
principaispolosumaSaladeApoioàAmamentação,
um espaço exclusivo e confortável onde as mães
podem retirar e armazenar adequadamente o
leite. As usuárias ganham um kit com orientações
sobre o armazenamento, frascos de vidro e
uma bolsa térmica para o transporte correto
dos recipientes.
Redução da Jornada de Trabalho
A partir de 2018, os copelianos passaram a
contar com um novo benefício: a possiblidade de
reduzir a jornada de trabalho de oito para seis
horas, para aqueles que preferem investir em
mais tempo livre ou em projetos pessoais.
Embora a jornada reduzida incida em diminuição
de 25% do salário, os optantes não terão
reduzidos a participação nos lucros, os benefícios
de auxílio alimentação, o vale lanche e o 13º do
auxílio alimentação.
Incentivo à atividade física

Gestação Saudável
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A Copel acredita que o fortalecimento do
vínculo familiar é fundamental para o equilíbrio
do indivíduo, principalmente nos primeiros
meses de vida dos filhos. Por essa razão,

Para a Copel, a prática esportiva é importante
para o bem-estar não só individual, mas
também como elemento que pode promover
relações saudáveis e maior integração entre os
empregados e, consequentemente, melhoria

do clima organizacional. Também promove
benefícios para a saúde e a melhoria da qualidade
de vida.
A Companhia realiza os Jogos Internos
Copel (JICs) desde 1974, com mais de 20
modalidades esportivas, individuais e coletivas.
As disputas ocorrem entre os empregados das
diferentes regiões do Paraná, distribuídos de
acordo com sua área de lotação. Para facilitar
a participação do maior número de atletas, os
jogos são realizados em duas fases, sendo
que cada etapa conta com uma média de
400 participantes.
A programação dos JICs abrange, ainda, o
Momento Cultural, no qual são disputadas
modalidades de dança de salão, dança livre e
interpretação de músicas.
A Corrida e Caminhada Rústica no Atuba —
bairro de Curitiba onde está localizado um dos
polos da empresa — é outro evento esportivo já
tradicional da Companhia, que reúne, anualmente,
no mês de dezembro, aproximadamente 450
atletas participantes. Além disso, a Copel apoia
a participação de seus empregados em eventos
externos, como corridas de rua e os Jogos
do SESI.
A Copel também disponibiliza duas bicicletas
elétricas para seus empregados experimentarem
esse novo modal para voltar para casa por meio
do Aplicativo PowerBike. A Companhia incentiva,
ainda, o uso de meios de transporte alternativos
no Dia de Bike ao Trabalho e no Dia Mundial
sem Carro.
Relato Integrado Copel 2018

APR Easy – Aplicativo para análise preliminar de riscos
Desde 2017 a Copel vem utilizando o aplicativo APR Easy, que possibilita
o cadastramento das análises preliminares de riscos em dispositivos de
computação móvel (tablets).
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A análise preliminar de risco (APR) é obrigatória antes da execução de qualquer
atividade que interfira no sistema elétrico e tem como objetivo fazer com que
os profissionais planejem suas atividades sob o ponto de vista de segurança,
elencando os riscos previamente e tomando as medidas necessárias
para evita-los.
Além do cadastramento digital das APRs, o aplicativo permite a
rastreabilidade, o georreferenciamento e a sua vinculação com os demais
sistemas da Copel, o que vem contribuindo para a redução da emissão de
documentos em papel impresso, que necessitam de arquivamento físico.
Programa de Dependência Química
Com foco em aspectos preventivos e terapêuticos da saúde, a Copel executa
o Programa de Dependência Química, com o qual promove ações para

melhorar as condições de saúde, bem-estar e produtividade do empregado,
contribuindo para a qualidade de vida, redução dos riscos de acidentes
do trabalho, absenteísmo, despesas médicas, medidas disciplinares,
baixo desempenho, entre outros. A iniciativa é conduzida por um grupo
de trabalho composto por profissionais das áreas de saúde ocupacional e
serviço social e inclui o internamento do empregado, sessões de terapia e
consultas psiquiátricas, além do acompanhamento pelo serviço social.
A Copel custeia de forma integral o primeiro internamento do empregado,
incluindo a medicação prescrita para o tratamento, no período de 90
dias, mais 48 sessões de psicoterapia com psicólogos e/ou psiquiatras
especializados para o empregado e 24 sessões para a família. O processo
todo é orientado por normativa interna (NAC 040120 E IAP 040120-1).

Para mais informações sobre as práticas de saúde e segurança
da Copel Geração e Transmissão e da Copel Distribuição, acesse
os Relatórios de Responsabilidade Socioambiental EconômicoFinanceiro dessas subsidiárias.
Relatório de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-Financeiro
da Copel Distribuição
Relatório de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-Financeiro
da Copel Geração e Transmissão
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16.2. DESEMPENHO EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
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HOL
GeT
DIS
CTE

Taxa de frequência
(lesões)
2016
2017
2018
0,00
0,00
0,00
3,26
1,90
2,29
7,48
6,69
7,26
0,88
0,86
2,02
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Taxa de lesões
Número de óbitos

GRI 403-2

Indicadores de saúde e segurança do trabalho – empregados próprios
Taxa de doenças
Número de fatalidades
Taxa de absenteísmo
ocupacionais
(óbitos)
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
0,00
0,00
0,00
1,48
0,00
1,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,00
1,46
1,87
0,00
0,00
0,00
0,86
0,51
0,76
2,80
2,83
3,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,18
1,14
2,84
0,00
0,00
0,00
Indicadores de saúde e segurança do trabalho - empregados terceirizados
Copel (Holding)
Copel GeT
Copel DIS
2,60
4,14
10,22
0
1
1

Número de dias perdidos
2016
0,00
21,00
2.155
0,00

2017
0,00
46,00
1.290
0,00

2018
0,00
30,54
2.263
0,00

Copel CTE
7,57
0
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Autor: Daniela Catisti
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Curitiba - Smart Copel, Autor: Guilherme Pupo

17. CAPITAL INTELECTUAL
17.1. PESQUISA, DESENVOLVIMENTO
E INOVAÇÃO

»» FA - Fontes alternativas de geração de
energia elétrica
»» GT - Geração termelétrica

GRI 103-1, 103-2, 103-3, EU8, PRME 4

»» GB - Gestão de bacias e reservatórios
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A inovação é vista como um diferencial
competitivo entre as empresas e é por meio
dela que novas oportunidades são descobertas
ou exploradas. Sua prática é necessária para
que uma companhia não fique à margem
do mercado. Por essa razão, a pesquisa e o
desenvolvimento (P&D) são parte fundamental
da atuação da Copel, incluídos em seu Plano
de Negócio, no Planejamento Estratégico e
nas práticas de gestão como forma de buscar
a inovação.

entre outros. Do ponto de vista da Copel, os
investimentos em P&D não constituem apenas
o cumprimento de uma exigência legal, mas
oportunidades. Com a evolução natural dessa
prática, os projetos têm atingido resultados que
podem vir a ser efetivamente empregados ou
comercializados (ver págs. 89 a 91).

»» MA - Meio ambiente
»» SE - Segurança
»» EE - Eficiência energética
»» PL - Planejamento de sistemas de
energia elétrica
»» OP - Operação de sistemas de
energia elétrica

Para o setor elétrico, o investimento em P&D é
também uma exigência regulatória, estabelecida
pela Lei Federal nº 9991/2000 e fiscalizada pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
para a melhoria dos serviços de geração,
transmissão e distribuição. É obrigatório que
todas as empresas de energia elétrica dediquem
parte de suas receitas operacionais líquidas
(ROL) a essa atividade. A separação desse
valor deve ser feita mensalmente, para compor
o saldo a ser investido.

»» OU – Outro

A iniciativa da Aneel é batizada de Programa
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
do Setor de Energia Elétrica (ProP&D). Por
meio desse programa, a agência disponibiliza
um manual para orientar a atividade de P&D
por parte das empresas. Estão previstas no
documento as seguintes linhas:

Os projetos desenvolvidos pela Copel se
enquadram nas linhas do manual do ProP&D,
porém estão sempre vinculados aos interesses
da Companhia, com base em demandas oriundas
de problemas cotidianos, da necessidade
de novas tecnologias ou da construção de
empreendimento de geração de baixo custo,

»» SC - Supervisão, controle e proteção de
sistemas de energia elétrica
»» QC - Qualidade e confiabilidade dos
serviços de energia elétrica
»» MF - Medição, faturamento e combate a
perdas comerciais

Cada projeto tem um cronograma próprio, porém
os prazos para conclusão são regulamentos
pela Aneel. Os compromissos já assumidos
precisam ser cumpridos até janeiro de 2021.
Com a conclusão dos projetos, é feita a
conciliação de todos os lançamentos efetuados
e contabilizados, que servirá de base para
uma auditoria contábil de terceira parte. As
informações relacionadas a essa verificação,
adicionadas às informações técnicas, são
enviadas à Aneel, que as avalia e reconhece
ou não os investimentos feitos como projetos
de P&D. Caso determinado projeto não seja
reconhecido, o valor investido deve retornar ao
saldo inicial.
As equipes responsáveis pela gestão de
pesquisa e desenvolvimento na Copel são a
Coordenação de Inovação e as áreas de P&D
da Copel Distribuição e da Copel Geração e
Transmissão, cada uma com um gerente próprio
e seis, nove e sete empregados respectivamente.
A gestão é feita via sistema SAP, Proposta
Inicial de Projeto (PIP) e Formulário de Projetos
(FPD). As áreas de P&D das subsidiárias dão
suporte à gestão das iniciativas, incluindo as
contratações iniciais, o gerenciamento dos
pagamentos mensais e a verificação mensal
dos demonstrativos financeiros.
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Para acompanhar o desenvolvimento dos
programas de P&D, a Coordenação de Inovação
criou o Portal da Inovação, que reúne todas as
informações sobre a execução orçamentária
dos projetos em desenvolvimento. Além de
permitir o acompanhamento, o Portal serve
como ferramenta de apoio aos gerentes
dos projetos, que, a partir das informações
disponíveis, podem definir medidas de
adequação dos investimentos.
Todas as premissas, características e
responsabilidades de gestão dos projetos
de P&D estão estabelecidas em uma política
corporativa
específica,
esboçada
pela
Coordenação de Inovação e que está em
processo de aprovação. Essa política segue as
diretrizes das melhores práticas do setor.
O indicador de P&D acompanhado pela
Coordenação de Inovação da Copel é a
quantidade de patentes depositadas. Já foram
protocolados 23 pedidos junto ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A
Copel possui, ainda, dois pedidos de patentes
internacionais nos Estados Unidos e na Europa,
via Convenção da União de Paris (CUP). O
número de patentes depositadas no INPI
aumentou significativamente, saltando de uma
em 2016 e 2017 para cinco em 2018.
A Copel Geração e Transmissão aplicou
R$ 22,9 milhões na execução de 28 projetos de
P&D em 2018. Desses, sete são estratégicos,
com temas estabelecidos pela Aneel por meio
de Chamada de Projetos Estratégicos. Em
outros dez projetos, a Copel GeT participou

de forma cooperada com outras empresas do
setor elétrico. A subsidiária investiu também
R$ 414,4 mil na gestão de seus projetos de
P&D totalizando R$ 23,3 milhões destinados à
atividade em 2018.
Para os próximos três anos, a Copel GeT prevê
um investimento de R$ 115 milhões em novos
projetos de P&D aplicados aos seus processos
de geração, manutenção e gestão de recursos.
Os projetos deverão ser executados em pelo
menos dez polos universitários, oito institutos
de pesquisa e nove empresas de tecnologia
nacionais. Esses projetos serão aprovados
mediante avaliação do Comitê de P&D da
empresa e/ou chamada pública administrada pela
Aneel. As instituições participantes terão até
cinco anos de prazo para a execução, conforme
definido nos Procedimentos do Programa de
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do
Setor de Energia Elétrica (PROP&D).

“A Copel tem como meta investir R$
52 milhões, nos próximos três anos,
em projetos inovadores de geração de
energia renovável e de substituição de
equipamentos para tornar mais eficiente
o uso da energia elétrica”

Banco de imagens
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17.2. INVESTIMENTOS EM P&D

GRI EU8

Recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico
Copel DIS
Copel GeT
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Por temas de pesquisa
(Manual de Pesquisa e
Desenvolvimento – Aneel)
Armazenamento de energia
Eficiência energética
Fonte renovável ou
alternativa
Meio ambiente
Qualidade e confiabilidade
Planejamento de sistemas
de energia elétrica
Supervisão, controle
e proteção
Medição
Transmissão de dados via
rede elétrica
Gestão de bacias
e reservatórios
Segurança
Operação de sistemas de
energia elétrica
Outro
Gestão de PD&I
Total de investimentos
em P&D

2017

2018

2017

2018

VALOR (R$)
348.722,36
-

(%)
2%
-

VALOR (R$)
6.544.890,40
-

(%)
21%
-

VALOR (R$)
532.572,24

(%)
3%

VALOR (R$)
377.760,88

(%)
2%

742.668,58

4%

8.060.862,30

26%

2.545.504,14

14%

5.872.962,32

25%

1.095.404,17
-

6%
0%

661.324,72
1.541.108,22

2%
5%

1.997.399,46
53.541,12

11%
0%

2.410.050,99
2.261.926,72

10%
10%

767.103,58

4%

136.831,63

0%

1.214.337,24

7%

1.185.022,24

5%

6.044.266,21

33%

5.678.168,47

18%

2.979.309,77

16%

2.076.662,96

9%

829.008,68

4%

1.516.637,46

5%

0,00

0%

0,00

0%

-

-

-

-

-

-

-

-

1.346.063,64

7%

1.639.611,21

7%

4.581.564,51

25%

3.093.918,17

10%

2.207.447,55

12%

1.662.524,99

7%

2.181.413,74

12%

1.926.579,23

6%

4.567.137,64

25%

2.898.301,71

12%

1.005.429,47
852.640,50

5%
5%

1.530.574,23
191.987,87

5%

454.227,12
590.161,20

2%
3%

2.483.179,61
414.393,44

11%
2%

18.448.221,80

-

30.882.882,70

-

18.487.701,12

-

23.282.397,07

-

Nota: os dados de investimentos de 2017 não passaram por verificação externa. Somente os dados de 2018.
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Total de investimentos em P&D

2017
36.935.922,92

2018
54.165.279,77

%
46,65%
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17.3. PROJETOS DE DESTAQUE
17.3.1.Copel instala primeiro medidor inteligente do Paraná
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A Copel iniciou em março, em Ipiranga, cidade a 50 Km de Ponta Grossa, a
instalação de sistemas de reconfiguração de rede (self healing), reguladores
de tensão automáticos e outros dispositivos que fizeram do município, em
2018, a primeira cidade brasileira a ter a totalidade de seu território coberta
por redes inteligentes – o que inclui a instalação de medidores inteligentes
em seus mais de 5 mil pontos de consumo. Semelhante aos sistemas norteamericano e japonês, o modelo de smart grid implantado no município
representa o ápice de mais de dez anos de projetos pilotos e testes de
conceito que a Companhia vem aplicando em pequena escala em sua área
de concessão.

Adicionalmente, a Copel colocou em operação, em junho, a terceira
subestação compacta do programa, localizada no município de Ivaí, região
com forte presença de cultivos de fumo e agricultura familiar. Foram
investidos R$ 3 milhões no empreendimento.
A Subestação Ivaí é automatizada e opera na tensão de 34,5 kV, com quatro
alimentadores instalados para distribuir energia aos domicílios urbanos e
rurais localizados na região. Em caso de falha na fonte principal, o conjunto
é capaz de restabelecer o fornecimento por um circuito alternativo de
alimentação, o que aumenta a confiabilidade do sistema como um todo. Em
breve, a unidade será equipada com um banco de reguladores de tensão, o
que irá proporcionar estabilidade ainda maior ao fornecimento.
17.3.3. Eletrovia

Em 2018, foi lançado edital para a contratação de serviços e dispositivos
para instalação desse formato de inteligência de rede para São José
dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Com 126 mil pontos
de consumo, essa localidade representará mais um passo importante
rumo à automação do sistema elétrico de Curitiba e outras cidades
de grande porte.

A Copel inaugurou, em 2018, uma das maiores eletrovias do País, com 11
eletropostos que ligarão o Paraná de leste a oeste, do Porto do Paranaguá
às Cataratas de Iguaçu. Já estão em funcionamento os eletropostos em
Paranaguá, Curitiba, Irati, Foz do Iguaçu, Palmeira, Fernandes Pinheiro,
Guarapuava, Candói, Ibema, Cascavel e Matelândia. A eletrovia é um
estímulo à cadeia de produção e comercialização de veículos elétricos.

A integração das redes por sistemas de informação e telecomunicação é o
primeiro passo para integrar outros serviços no futuro, como microgeração
distribuída, armazenamento de energia, abastecimento de carros elétricos
e serviços públicos, como iluminação pública e semáforos inteligentes.
Considerando somente armazenamento de energia, a Copel possui R$ 70
milhões aplicados em projetos de pesquisa.

O próximo projeto previsto pela Companhia é a implantação de uma eletrovia
que percorra toda a costa brasileira.

17.3.2. Redes inteligentes
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Por meio do Programa Mais Clic Rural, a Copel vem modernizando as redes
no campo, com um investimento total de mais de R$ 500 milhões no período
de três anos. A iniciativa incorpora inovações que são fruto de mais de
uma década de testes na operação de redes inteligentes e inclui tecnologias
de automação e controle remoto da rede elétrica, instalação de medidores
inteligentes e projetos de pesquisa e desenvolvimento pioneiros no Brasil.
Relato Integrado Copel 2018

17.3.4. Realidade virtual
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Em março de 2018, a Copel realizou, em seu polo
operacional no bairro Mossunguê (Curitiba - PR), a
demonstração de um programa de realidade virtual
voltado ao trabalho de eletricistas em situações
de risco. Fruto de um projeto de pesquisa e
desenvolvimento realizado pela Copel em parceria
com o Institutos Lactec e com a Universidade
Federal do Paraná, o programa alia a tecnologia
de realidade virtual a teorias de aprendizagem
e a técnicas de desafio inspiradas no mundo
dos games.
Dezenas de empregados da Copel puderam simular
o trabalho realizado em meio às redes energizadas
de uma subestação de energia. Previsto para ser
concluído em 2019, o programa permitirá simular
o trabalho em situações críticas, condicionando
as ações do eletricista em procedimentos de
rotina e também provocando sua atenção
a situações inesperadas.

AMBIENTE REGULATÓRIO

17.3.5. Energia renovável em universidades

SUSTENTABILIDADE

Ao longo dos próximos três anos, projetos inovadores
de geração de energia renovável e de substituição
de equipamentos para tornar mais eficiente o uso
da energia elétrica serão executados em cinco polos
universitários paranaenses, aprovados em chamada
pública aberta pelos programas de Eficiência
Energética e Pesquisa e Desenvolvimento da Copel,
sob regulação da Aneel.

DESEMPENHO DOS CAPITAIS
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Pela primeira vez, a chamada vinculou projetos de
eficiência a propostas de pesquisa nas instituições
de ensino superior. A ideia é que os 22 projetos

aprovados em todo o Brasil nessa experiência, que
é inédita, sirvam para a formulação de políticas
públicas de combate ao desperdício de energia
elétrica em unidades consumidoras de todas as
esferas da administração pública.
No Paraná, os trabalhos serão desenvolvidos pelas
Universidades Federal do Paraná (UFPR), Estadual
de Londrina (UEL), Estadual de Maringá (UEM) e
Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba e em
Pato Branco, totalizando um investimento de R$ 52
milhões.
As instituições terão um ano para a execução,
seguido do período de um ano para o monitoramento
dos resultados. Já os trabalhos de pesquisa e
desenvolvimento terão prazo de três anos para a
execução.
Entre as ações que deverão gerar economia no
consumo de energia pelas instituições, destacamse a substituição de 71 mil pontos de iluminação
e a instalação de placas fotovoltaicas que geram
energia elétrica por meio da incidência de raios
solares, somando uma capacidade de geração da
ordem de 2,2 mil kWp.
Ainda há a previsão de troca de 40 aparelhos de
ar-condicionado e de destiladores de água na
Universidade Estadual de Londrina, que também
trabalhará com pesquisas na área de geração com
biogás, com uma unidade que terá 120 kW de
potência.
Além de resultar na redução das contas de luz das
universidades, os projetos deverão formar novos
hábitos de consumo.

17.3.6. Arranjo técnico comercial de geração
distribuída de energia elétrica a partir do biogás de
biomassa residual da suinocultura
A proposta desse projeto é impulsionar a geração
de energia elétrica a partir do biogás no Brasil,
em especial nas regiões com alta concentração
de matéria orgânica residual produzida de forma
descentralizada e sem tratamento adequado.
Muitos municípios brasileiros de pequeno porte,
de economia rural, não têm condições técnicas e
econômicas para a sustentação do saneamento e,
portanto, possuem disponibilidade de matéria-prima
para a geração desse produto.
O projeto tem como objetivos a mitigação do
passivo ambiental, a preservação dos recursos
hídricos, a recuperação energética da suinocultura,
a promoção da sustentabilidade ambiental e
energética do agronegócio, a agregação de valor
para a propriedade rural e o estímulo à criação de
uma nova economia.
17.3.7. Monitoramento de obras por
fibras ópticas
Rupturas de barragens de terra são frequentemente
provocadas por erosão tubular regressiva, que
é um tipo de erosão interna. O sistema proposto,
composto por uma fibra óptica distribuída no interior
do maciço de terra em diferentes níveis, a ponto de
envolver o corpo da estrutura, inova no campo da
instrumentação do monitoramento de barragens,
pois possibilita medir o fluxo da água de forma
distribuída e não pontualmente, como nos métodos
e instrumentos convencionais.
Relato Integrado Copel 2018

Esse sistema permite identificar a posição da anomalia e quantificar sua magnitude a cada metro do cabo de fibra óptica.
Assim, é possível realizar um mapeamento tridimensional do interior da barragem de forma a detectar antecipadamente
regiões anômalas às condições limites previstas em projeto, o que permite intervir corretivamente para conter o avanço do
processo erosivo.
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18. ENGAJAMENTO COM
AS PARTES RELACIONADAS
GRI 102-21, 103-1, 103-2, 103-3
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É importante que a Copel comunique
constantemente sua missão e seus valores,
de forma a manter o comprometimento de
todas as suas partes interessadas com essas
premissas. É igualmente relevante que a
Companhia ouça sempre seus stakeholders:
entenda as características das comunidades de
entorno, o anseio dos acionistas, a expectativa
dos empregados e a opinião de clientes e
fornecedores, para procurar manter seu padrão
de excelência e atender às expectativas desses
públicos. A Copel é a maior empresa do Paraná
e por isso deve cumprir adequadamente seu
papel no que tange a Responsabilidade Social.
A Copel pode impactar positivamente seus
stakeholders por meio do desenvolvimento da
economia local, da melhoria da qualidade de vida
de comunidades vulneráveis, do oferecimento
de
oportunidades
de
desenvolvimento
sociocultural e da empregabilidade. Por outro
lado, se não atuar dentro de seus valores e em
conformidade com as disposições legais e suas
normas e padrões, a Copel pode impactá-los
negativamente, em termos sociais, culturais e
ambientais. Isso também traz consequências
para a Companhia, como o recebimento de
autuações, de Termos de Ajustamento de
Conduta (TAC) e de multas, o que pode gerar
perda de receitas. Por essa razão, a Copel evita
ao máximo causar impactos negativos.

O documento formal que versa sobre a forma
de a Copel se engajar com seus stakeholders
é a Política de Sustentabilidade, que traz as
seguintes diretrizes:
»» Promover o diálogo transparente, regular
e estruturado com as partes interessadas,
considerando suas demandas, prioridades
e expectativas.
»» Adquirir produtos e serviços sustentáveis e
promover ações que incentivem a cadeia de
suprimentos a buscar a sustentabilidade.
»» Respeitar os princípios da livre e leal
concorrência. GRI 206-1
»» Valorizar as contribuições das comunidades
nas regiões de inserção dos negócios
da Copel e promover o desenvolvimento
sustentável local com geração de
valor compartilhado.
»» Fomentar ações que incentivem o uso
seguro, eficiente e sustentável dos seus
produtos e serviços.

meio ambiente, responsabilidade social,
integridade corporativa, inovação, financeira
e de gestão. Também foram envolvidos
profissionais
das
subsidiárias
integrais,
em trabalho coordenado pela área de
sustentabilidade da Copel. Suas diretrizes
estão fundamentadas nos compromissos
assumidos com o desenvolvimento sustentável
(ver pág. 61), nos princípios de Governança
Corporativa e nos valores e princípios do Código
de Conduta da Copel. A política é revisada e
atualizada a cada dois anos.
O engajamento é concretizado pelo diálogo
com cada stakeholder, por meio da Assembleia
Geral Ordinária (AGO), dos canais e mídias
de comunicação interna e externa, do próprio
relato integrado, do site, da área de Relações
com Investidores, entre outros. A frequência
do engajamento varia conforme as demandas
específicas de cada público. A responsabilidade
pela gestão dessa atividade é compartilhada
por diversas áreas da Companhia, dependendo
das particularidades da relação que deve
ser mantida.
18.1. COMPROMISSOS VOLUNTÁRIOS

»» Relatar periodicamente ou sempre que
houver necessidade as informações
relevantes, adequando linguagens e
mídias às necessidades das diferentes
partes interessadas.
A Política de Sustentabilidade foi elaborada por
profissionais das áreas de sustentabilidade,

PRME 1, 2, 3, 6

A Copel supera as exigências regulatórias
relacionadas ao engajamento de stakeholders,
pois assumiu uma série de compromissos
externos sobre o tema. Adicionalmente, firmou
compromissos próprios, para beneficiamento
da sociedade e do setor.
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Anualmente são estabelecidas metas para a atuação da Copel nesses
compromissos. Todas as metas para 2018 foram cumpridas. Dentro do
Programa Cidades do Pacto Global da ONU, o objetivo foi aumentar
o número de municípios aderentes ao Pacto e de projetos inovadores
alinhados aos ODS. Esse número saltou de 15 para 41 em 2018. Foram
implantadas hortas comunitárias nos municípios de Cascavel e Ponta
Grossa, que, juntamente com a de Maringá, passaram a beneficiar mais
de 660 participantes. Em 2019, a meta é ampliar o programa para o
município de Curitiba.
O programa de Coleta Seletiva Solidária, que promove a destinação
de resíduos sólidos administrativos às associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis, destinou 92 t de resíduos, apoiando
financeiramente aproximadamente 420 famílias. Sua abrangência
passou de 69% para 74% do estado do Paraná. No voluntariado
Corporativo, o número de voluntários foi ampliado de 338 para 367
e as instituições cadastradas na chamada pública, que seleciona
instituições sociais, instituições de ensino e Organizações não
Governamentais (ONGs) sem fins lucrativos para participar de eventos,
feiras e atividades de voluntariado da Copel, passaram de 43 para
50. As ações de voluntariado corporativo atingiram 7,5 mil pessoas.
GRI 413-1

Prêmio Copel de Sustentabilidade – Troféu Susie
Pontarolli GRI 413-1
Em 2018, foi realizada a quarta edição dessa
premiação, que reconheceu as instituições sociais
e os fornecedores que apresentaram projetos
socioambientais significativos relacionados a pelo
menos um dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Os ganhadores da Categoria
Instituições Sociais receberam valor em dinheiro
para ser aplicado nos projetos premiados.

18.2. ENGAJAMENTO NAS SUBSIDIÁRIAS INTEGRAIS
GRI 102-21

Em 2018, a Copel GeT avaliou as partes interessadas definidas pela
Companhia, e identificou e priorizou as mais relevantes para o seu negócio.
Esse processo foi realizado com a participação de todo o seu staff e
validado pela alta direção. O resultado servirá para o estabelecimento
de pactos com as partes interessadas e para a interação entre elas com
as estratégias e processos da subsidiária, em uma perspectiva de curto
e longo prazo.
Os stakeholders da GeT podem entrar em contato com a subsidiária
regularmente por meio dos canais de atendimento disponíveis, mas a
subsidiária também realiza campanhas pontuais para alguns deles, como
workshops para fornecedores; projetos específicos para os empregados;
reuniões com comunidades de entorno, ONGs e comunidades indígenas;
encontros com prefeituras, órgãos ambientais e anuências imobiliárias;
road shows e teleconferências; além de possuírem departamentos
exclusivos para atender a investidores e acionistas.
A Copel Distribuição, por sua vez, definiu e priorizou suas partes
interessadas em 2016. A subsidiária possui uma série de canais
de relacionamento detalhados no Relatório de Responsabilidade
Socioambiental e Econômico-Financeiro, disponível no site da Companhia.
A Copel Comercialização se relaciona com os clientes por e-mail e
telefone, e por meio de visitas. Os clientes são também convidados
para palestras e eventos da Copel sobre o mercado livre de energia. A
participação da equipe da Copel Comercialização em feiras e rodadas de
negócio visa o engajamento com potenciais clientes. Para esse público
também são enviados folders, ações de e-mail marketing, apresentações
e brindes. Clientes e potenciais clientes contam, ainda, com o aplicativo
Copel Energia Mercado Livre. Já os fornecedores, recebem visitas
técnicas e participam de reuniões de trabalho.
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Já a Copel Telecom revisa anualmente o
Levantamento de Aspectos e Impactos
Socioambientais (LAISA), aplicando-o em seus
processos. O resultado subsidia a priorização
de iniciativas socioambientais vinculadas aos
ODS e possibilita o desenvolvimento de ações
relacionadas ao engajamento com suas partes
interessadas. A subsidiária também realiza uma
série de eventos:
»» Ciclo de Diálogos com as Partes Interessadas:
em 2018, foi realizado com os clientes
estratégicos. Em 2019 envolverá os demais
clientes e os fornecedores
»» Encontro Telecom: voltado aos empregados
da subsidiária, é realizado trimestral ou
quadrimestralmente
»» Palestras: EducaODS e Internet Sem Bullying
(saiba mais nas págs. 112 e 116)
»» Techmonth: iniciativa que abre canal de
comunicação com os principais atores do
meio da tecnologia da informação, para
apresentação de soluções e intercâmbio de
ideias. Ocorre anualmente.
»» Comitê de Sustentabilidade da CTE: tem por
objetivo de planejar a evolução e a melhoria
contínua do desempenho em sustentabilidade
empresarial da Copel Telecom, em suas
dimensões social, ambiental e econômicofinanceira. Visa informar e obter o
engajamento das lideranças da subsidiária
e dos membros convidados (lideranças das

áreas de sustentabilidade e governança da
Copel (Holding) - com a execução do Plano
de Sustentabilidade.
»» Iniciativas de sustentabilidade: convite à
participação das partes interessadas, como
parceiros de negócio, clientes e fornecedores.
As metas da Copel Telecom são ampliar o projeto
Internet Sem Bullying para mais cidades onde
o Copel Fibra é comercializado (82 municípios
do Paraná) e realizar anualmente os Ciclos de
Diálogos para cada parte interessada priorizada
pela empresa.
Todos os stakeholders podem entrar em contato
com as subsidiárias da Copel por meio dos canais
corporativos ou pelo “Fale Conosco” disponível
no site da Companhia.

19. RELACIONAMENTO COM PARTES
INTERESSADAS
GRI 102-43

19.1.PARTES INTERESSADAS ENGAJADAS
PELA COPEL
GRI 102-40

Copel (Holding)
As subsidiárias têm compromisso com a Copel
(Holding) de contribuir para a maximização
do valor da Empresa de forma sustentável.
Esse compromisso está firmado em Contrato
de Gestão entre as partes. As necessidades
e a expectativa dessa parte interessada são

identificadas no Planejamento Estratégico,
nas reuniões da Diretoria Reunida (Redir) e nas
reuniões do Conselho de Administração (CAD).
Empregados
A Companhia adota diferentes canais de
comunicação para se aproximar de seus
empregados, mantê-los informados, e identificar
as suas necessidades e expectativas. Há a
Pesquisa Great Place To Work (GPTW), os Canais
Confidenciais (CADAM, COE, Ouvidoria, Canal de
Denúncias), e o Programa Anima. A Companhia
disponibiliza a esse público o desenvolvimento
profissional e uma remuneração de acordo com o
mercado primando pela transparência e equidade
em suas ações.
Clientes
As ações voltadas para os clientes visam atender
suas principais expectativas: ter energia e internet
disponível com preço baixo, fatura sem erro e
atendimento ágil e de qualidade, além de condições
favoráveis na contratação. Periodicamente
são realizadas pesquisas de satisfação com os
clientes da Copel Distribuição, Copel Geração e
Transmissão e Copel Telecomunicações, visando
aprimorar a prestação de serviços .
Fornecedores
O alinhamento da atuação da Copel com
as necessidades e expectativas de seus
fornecedores é essencial para a regularidade
e a qualidade dos serviços prestados. Atuando
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de forma isonômica na gestão dos contratos, a
Copel mantém regularmente contato com seus
fornecedores, disponibilizando diversos canais
de relacionamento, como e-mail, atendimento
telefônico e correspondência, além de espaço
específico no site corporativo.

a partir dos quais a Companhia pode exercer
suas atividades com excelência e estabilidade.
Em contrapartida, deve dedicar esforços para
gerar valor e retornos para esse público. O
relacionamento se dá especialmente por meio da
área de Relações com Investidores.

Órgãos Reguladores

Governo

No setor de energia, a Copel tem a obrigação legal
perante os órgãos reguladores de desenvolver
suas ações em consonância com normas,
regulamentos e legislação aplicável. No setor de
telecomunicações, a Companhia também deve
realizar suas atividades em consonância com o
respectivo marco regulatório. Regularmente a
Companhia mantém reuniões específicas com
os órgãos reguladores, bem como audiências
e consultas públicas, juntamente com troca
de ofícios, e-mails e visitas de fiscalização e
orientação.

O Governo do Paraná é o acionista majoritário
da Copel, posição em que influencia diretamente
a estratégia e os negócios da Companhia. O
relacionamento da Copel com esse público é
direto, por meio da participação de representantes
governamentais no Conselho de Administração e
no Comitê de Auditoria Estatutário.

Comunidades

coligadas e controladas, e as Sociedades de Propósito
Específico da qual a Companhia participa. A Copel

A energia, principal produto da Copel, representa
qualidade de vida, saúde e desenvolvimento para
a sociedade. A fim de identificar as necessidades
e expectativas, a Copel executa o Programa de
Relacionamento com a Comunidade do entorno
de seus novos empreendimentos, mantendo
ações especificas de comunicação com esse
público.

acompanha o desenvolvimento de suas atividades
e desempenho, e mantém proximidade exigindo
a adoção das mesmas práticas de gestão em
temas como saúde e segurança, cumprimento às
legislações trabalhistas e ambientais, atendimento
às normas regulatórias, entre outras.

Parceiros
A Copel mantem parcerias com diversas
empresas, com o objetivo de otimizar os
resultados de suas áreas de negócio São as

Acionistas e Investidores
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Acionistas e investidores são os responsáveis por
prover à Copel parte de seus recursos financeiros,

Lago Igapó - Londrina

Relato Integrado Copel 2018

20. CLIENTES E CONSUMIDORES
20.1. PERFIL DOS CLIENTES
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Perfil dos clientes da Copel Distribuição (consumidores cativos)
2017
2018
Residenciais
3.682.009
3.754.598
Industriais
76.328
73.662
Comerciais
389.844
400.719
Rurais
354.829
352.074
Outros (poder público, iluminação
57.483
57.853
pública, serviço público, próprio)
Total de clientes
4.560.493
4.637.804

Perfil dos clientes da Copel Geração e Transmissão
2017
2018
Agentes de Geração
2
2
Agentes de
19
24
Transmissão
Agentes de
37
44
Distribuição
Comercializadoras
15
20
Autoprodutores
Consumidores Livres
34
34
Consumidores
11
11
Especiais
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Perfil dos clientes da Copel Comercialização
2017
2018
Vendas bilaterais
50
61
(comercializadoras)
Industriais
110
236
Comerciais
29
56
Residenciais e rurais
NA
NA
Total de clientes
189
353
Nota: o critério utilizado para a definição dos clientes da Copel Comercialização é o número de
CNPJ não repetido no ano, pois muitos deles têm mais de uma operação e em períodos diferentes.

20.2. GESTÃO DA SATISFAÇÃO
Em 2018, a Copel Distribuição foi novamente reconhecida por sua
excelência na gestão. A subsidiária recebeu prêmio da Fundação
Nacional de Qualidade (FNQ), da Associação Brasileira de Distribuidores
de Energia Elétrica (Abradee) e da Comisión de Integración Energética
Regional (CIER). Para identificar oportunidades de melhorias na prestação
de seus serviços, a Copel Distribuição realiza pesquisa com os clientes
residenciais, industriais, rurais e do poder público periodicamente.
Indicadores de satisfação Copel DIS
Categoria da pesquisa
2016
2017
Cliente residencial (ISQP) – Abradee
88,8% 90,3%
Cliente do grupo B (não residencial) –
84,8%
NP1
ISQP – Abradee
Cliente residencial IASC – Aneel
73,1%
80,7%
Cliente rural
NR2
NR

2018
83,2%
77,2%
74,1%
NR

Notas:
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1. NP: Não participou
2. NR: Não realizada
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A Copel Telecomunicações, por sua vez, realiza anualmente pesquisas
de satisfação do consumidor, seguindo a mesma metodologia de coleta
de dados utilizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),
que permite a comparação dos resultados dos indicadores de qualidade
da Companhia com os dados de outras empresas do setor. Em 2018,
o Índice Geral de Satisfação (ISG) baseado na experiência do cliente
com a internet fixa da Copel Telecom foi de 8,35. Os resultados dos
indicadores dos Serviços de Comunicação Multimídia (SCM) podem ser
verificados no modelo de negócio da empresa na página 26.
A Copel Geração e Transmissão também promove pesquisa anual
com seus clientes por meio de questionário, que indicam seu nível de
satisfação com os serviços prestados. A maior parte dos clientes se
mostra satisfeito ou muito satisfeito, conforme tabela a seguir.
Indicadores de satisfação Copel GeT
Insatisfeito e
Satisfeito e
Cliente/Parceiro
Indiferente
Pouco satisfeito
Muito Satisfeito
Livres e bilaterais
7%
7%
86%
Serviços de
5%
4%
91%
transmissão
Distribuidoras e
CCEARs (Contrato
de Comercialização
0%
18%
82%
de Energia Elétrica
no Ambiente
Regulado)
Serviços a usinas
0%
0%
100%
Nota: Para esta pesquisa, os perfis de clientes da Copel GeT foram agrupados por tipos de serviço

ANEXOS

20.3. GESTÃO DE RECLAMAÇÕES
20.3.1. Copel Distribuição
Gestão de reclamações – Copel Distribuição
2016
2017
Queixas e
reclamações
registradas e
processadas
Queixas e
reclamações
registradas e
solucionadas
Frequência
Equivalente de
Reclamações
(FER)
Duração
Equivalente de
Reclamações
(DER)

2018

20.668

24.460

26.405

20.668

24.460

26.405

6,77

9,01

7,69

116,94

108,59

108,46

Canais de Atendimento da Copel Distribuição
1º Nível:
»» Agência virtual
»» Aplicativo Copel Mobile
»» Atendimento presencial
»» Atendimento telefônico
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»» 0800 51 00 116
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Segmento

»» e-mails (copel@copel.com, atendimento@copel.com e comercial@
copel.com);
PMEs
»» Fale Conosco
»» Unidades de Resposta Audível (URAs).
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2º Nível:

20.3.2. Copel Telecomunicações

Clientes estratégicos

O relacionamento com os clientes é promovido por meio dos canais de
relacionamento, os quais são definidos de acordo com as características
de cada segmento, em função de facilidade, agilidade e aceitação.
Segmento
Operadoras Serviço Telefônico
Fixo Comutado (STFC), Serviço
Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de
Comunicação Multimídia (SCM)
Provedores de SCM

DESEMPENHO DOS CAPITAIS
Corporativos

ANEXOS
Copel
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Residenciais baixa renda

»» Ouvidoria

SUSTENTABILIDADE

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI

Residenciais

Setor público

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

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

Os clientes da Copel Telecomunicações contam com a Ouvidoria como um
dos canais de atendimento. É função desse canal acompanhar sugestões,
reclamações e denúncias recebidas diretamente pela Companhia; pela
ouvidoria da agência reguladora, a Anatel; e pela plataforma da Secretaria
Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça; além das
demandas apresentadas pelo Procon e pela Ouvidoria Geral do Estado.
A meta da Ouvidoria é responder às queixas em até dez dias úteis. Em
2018, 5.205 manifestações foram recebidas pela Ouvidoria da Copel
Telecom e todas foram solucionadas. Como resultado, grande parte das
manifestações que seriam encaminhadas para entidades externas, como
o PROCON, a Senacon ou mesmo a ANATEL, foram resolvidas pela
própria Companhia.
A redução do volume de reclamações no ano de 2018, em relação ao
ano de 2017, pode ser explicada como sendo o resultado das melhorias
implementadas a partir das oportunidades de melhoria identificadas
nos processos e da atuação da Ouvidoria na gestão efetiva dos
seus processos.
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Gestão de reclamações – Copel Telecomunicações
2016
2017
2018
Queixas e
reclamações
4.474
7.461
5.205
registradas e
processadas
Queixas e
reclamações
4.434
7.461
5.205
registradas e
solucionadas
Frequência
Equivalente de
5,4
5,4
2,7
Reclamações
(FER)
Duração
Equivalente de
8,3
3,6
2,0
Reclamações
(DER)
20.4. USO DE ENERGIA
PRME 1, 2, 3, 5

20.4.1. Energia acessível
GRI 203-2, EU23

A tarifa de energia representa impacto direto na economia dos consumidores,
independentemente da classe social. Tal entendimento leva a Copel a
desempenhar seu papel social em parceria com os governos federal, estadual
e municipal. Para tanto, a Companhia promove diversos programas para
tornar a energia acessível a todos.
Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE)
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A TSEE oferece descontos sobre o consumo de energia elétrica, até o limite
de 220 kWh, às famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais
do Governo Federal, desde que observados os demais critérios dispostos na

Resolução Aneel nº 414/2010, resultando em economia para o consumidor.
Em 2018, foram atendidas 284 mil unidades consumidoras regularmente
com a TSEE, ou 7,56% do total de domicílios residenciais atendidos pela
Copel Distribuição, o equivalente, em valores, a R$ 112,3 milhões.
Programa Luz Fraterna
O Programa Luz Fraterna, do Governo do Estado do Paraná, realiza o
pagamento das faturas dos consumidores inscritos na Tarifa Social de
Energia Elétrica, desde que o consumo não ultrapasse 120 kWh. Em 2018,
foram atendidas 153 mil famílias mensalmente, totalizando R$ 41 milhões
destinados pelo governo do Paraná ao programa.
Tarifa de Irrigação Noturna e Tarifa Rural Noturna
Essas iniciativas são resultado de parceria envolvendo a Copel, a Secretaria
de Estado da Agricultura e do Abastecimento, o Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e a Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A Tarifa Rural Noturna visa incentivar
a produtividade agrícola mediante desconto de 60% a 70% na tarifa de
energia elétrica utilizada para a produção no período entre 21h30 e 6h. Já a
Tarifa de Irrigação Noturna oferece subsídios para a construção ou reforço
de redes para atendimento aos irrigantes. Até dezembro de 2018, havia 5,2
mil unidades consumidoras cadastradas para a primeira tarifa e 12,2 mil para
a segunda.
Programa +Clic Rural
A Copel Distribuição investiu, em 2018, R$ 180 milhões em novas tecnologias
e sistemas de automação e comunicação, subestações e obras de melhoria
e de reforço na rede para aprimoramento do fornecimento de energia elétrica
na área rural do Paraná. Os investimentos foram feitos por meio do programa
+Clic Rural, de modernização da rede no campo. Essas medidas, voltadas ao
atendimento dos quatro setores mais sensíveis à qualidade do fornecimento
de energia no Estado — suinocultores, fumicultores, aviários e produtores de
leite — beneficiaram mais de 330 mil unidades consumidoras.
Relato Integrado Copel 2018
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O +Clic Rural incorpora inovações que são fruto de mais de uma década de
testes na operação de redes inteligentes e inclui tecnologias de automação
e controle remoto da rede elétrica, a instalação de medidores inteligentes
e projetos de pesquisa e desenvolvimento pioneiros no Brasil. Ipiranga, no
Centro-Sul do Estado, tornou-se, em 2018, a primeira cidade do País a ser
inteiramente coberta por medidores inteligentes. São José dos Pinhais será
a segunda, em 2019.
Adicionalmente, a Copel colocou em operação, em junho, a terceira
subestação compacta do programa, localizada no município de Ivaí, região
com forte presença de cultivos de fumo e agricultura familiar. Foram
investidos R$ 3 milhões no empreendimento.

presta atendimento comercial e promove a divulgação de informações sobre
o uso seguro e eficiente da energia elétrica.
Em 2018, a Copel esteve presente em eventos do Programa Paraná Cidadão
em diversas regiões do Estado. Cerca de 1,5 mil pessoas foram atendidas
no estande da Companhia.
A Copel GeT está elaborando especificações técnicas para o desenvolvimento
de campanhas a fim de garantir o uso seguro e eficiente de energia elétrica
junto aos indígenas responsáveis pelas unidades consumidoras das Terras
Indígenas Barão de Antonina e Apucaraninha (PR), onde a subsidiária possui
instalações e Termos de Ajustamento de Conduta vigentes.

A Subestação Ivaí é automatizada e opera na tensão de 34,5 mil volts,
com quatro alimentadores instalados para distribuir energia aos domicílios
urbanos e rurais instalados na região. Em caso de falha na fonte principal, o
conjunto é capaz de restabelecer o fornecimento por um circuito alternativo
de alimentação, o que aumenta a confiabilidade do sistema como um todo.
Em breve, a unidade será equipada com um banco de reguladores de tensão,
o que irá proporcionar estabilidade ainda maior ao fornecimento.
Desde a implantação do programa, o DEC rural da Copel obteve uma
redução de aproximadamente 25%, o que reflete positivamente no DEC
total, pois possibilita a otimização das equipes de atendimento para pronto
restabelecimento do sistema elétrico da companhia.
20.4.2. Práticas para lidar com barreiras para o acesso à energia e à
informação GRI 416-1, EU24
A Copel oferece aos consumidores cegos a possibilidade de receber suas
faturas de energia em Braille. O site da Companhia está adequado ao acesso
de pessoas com deficiência visual e auditiva.
A Copel participa da iniciativa Paraná Cidadão, executada pelo Governo do
Estado desde 2003 com o objetivo de promover a cidadania e a inclusão
social da população por meio de mutirões que incluem o cadastro para a
tarifa social de água e luz, entre outros serviços. Nessas ocasiões, a Copel
fornece conexão gratuita à internet proveniente de sua rede de fibras ópticas,

Curitiba, Autor: Antonio Costa
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20.4.3. Desligamentos residenciais
Desligamentos residenciais
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Em 2018, o volume de suspensões de fornecimento de energia por falta
de pagamento foi menor que o registrado em 2017. A atualização do
sistema de atendimento, ocorrida em março de 2018, além da migração
para os novos servidores, que se deu em abril de 2018, provocaram
indisponibilidades ocasionais no sistema de atendimento. Desta forma,
visando não causar impactos negativos aos clientes, decidiu-se por
reduzir a quantidade de cortes, até que os sistemas estivessem totalmente
preparados para atender aos clientes dentro dos prazos regulatórios.
Número de desligamentos residenciais por não pagamento em 2018
GRI EU27
2017
2018
Menos de 48 horas
495.230
474.216
De 48 horas a 1 semana
92.291
90.976
De 1 semana a 1 mês
109.588
106.977
De 1 mês a 1 ano
94.452
91.345
Mais de 1 ano
0
0
Prazo de reconexão de energia após pagamento
2017
2018
Menos de 24 horas
314.844
482.239
De 24 horas a 48 horas
65.301
28.992
De 49 horas a 72 horas
96.304
22.750
não
De 73 horas a 96 horas
8.551
disponível
não
De 97 horas a uma semana
12.725
disponível
Mais de uma semana
188.628
80.039

Copel desenvolve projeto para evitar o corte de luz
Projeto-piloto desenvolvido pela Copel em Curitiba
em 2018, tem como objetivo facilitar o pagamento
de contas em atraso e evitar o corte de energia por
inadimplência. Mais de 20 equipes de eletricistas
que suspendem o fornecimento de energia de
unidades consumidoras em função de contas
pendentes na cidade estão oferecendo aos clientes
pagamento dos débitos por meio de máquinas de
cartão, evitando, assim, a execução do corte. A nova
tecnologia melhora a relação com o cliente, pois
oferece uma solução prática e, evita transtornos.

20.4.4. Uso eficiente de energia
PRME 1, 2, 5

A Copel tem o compromisso de estimular o uso consciente de energia e
informar seus consumidores a esse respeito. Anualmente, são realizadas
campanhas que promovem de diferentes formas a conscientização
sobre o tema. Também são realizadas chamadas públicas para projetos
de eficiência energética, das quais podem participar consumidores
industriais, residenciais (incluindo condomínios), comércio e serviços,
poderes públicos, rurais e serviços públicos (incluindo iluminação
pública).
A Companhia desenvolve também o Programa de Eficiência Energética
(PEE), responsável por promover a eficiência no uso final da energia
elétrica. Em 2018, foram investidos R$ 10,1 milhões em 51 projetos de
PEE, sendo que 6 foram concluídos ao longo do ano e 45 permaneceram
em execução. Entre eles, destaca-se a realização de projeto junto a
cinco universidades públicas, aproximando o meio acadêmico do tema e
demonstrando à comunidade a viabilidade de implantação das ações de
Relato Integrado Copel 2018

eficiência energética. Destaca-se, ainda, o início da implantação, em um
condomínio residencial, do primeiro gerador fotovoltaico no âmbito da
Copel Distribuição, realizado com recursos do PEE. GRI EU7

Os elementos prioritários da cadeia de suprimentos da Copel são:
»» Geração e Transmissão: aquisição de materiais de segurança e
serviços de manutenção de equipamentos
»» Distribuição: geradoras/transmissoras e comercializadoras de energia,
fornecedores de materiais e equipamentos, e prestadores de serviços
de engenharia

RECONHECIMENTOS

O principal mecanismo do PEE é o Projeto Copel na Comunidade, voltado
para consumidores de baixa renda, beneficiados pela Tarifa Social de
Energia Elétrica - TSEE, que é baseado na realização de palestras sobre
o consumo seguro e eficiente, diagnósticos energéticos e a substituição
de equipamentos por outros de menor consumo.

SOBRE O RELATÓRIO

21. FORNECEDORES

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

»» Telecomunicações: fornecedores para prestação de serviços de
ativação e manutenção, prestação de serviços de call center e
fornecimento de equipamentos para transmissão de dados

21.1. GESTÃO DE FORNECEDORES

COPEL EM NÚMEROS 2018

CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

103

GRI 102-9, 103-1, 103-2, 103-3

A gestão da cadeia de suprimentos é um pilar importante da
responsabilidade socioambiental e contribui para a sustentabilidade
empresarial. Por meio de estratégias e exigências contratuais, a Copel
promove a melhoria da gestão de sua cadeia produtiva e a otimização
de recursos em benefício da comunidade, de forma a incorporar nas
relações internas e externas valores que ampliem a cidadania, o diálogo
entre as partes, a ética e a transparência.
Em 2018, a Copel tinha 3.759 fornecedores cadastrados, que
somaram R$ 2,9 bilhões em valores pagos (valores estimados).
Atualmente, a Companhia não controla o número de fornecedores
de segundo ou terceiro nível, ou seja, que são subcontratados pelos
fornecedores diretos.
Distribuição geográfica dos fornecedores da Copel
Copel
Copel
Copel
Copel GeT Copel DIS
CTE
COM
HOL
Nordeste
2%
0%
0%
0%
0%
Sudeste
33%
7%
25%
57%
22%
Sul
62%
89%
65%
43%
78%
Centro2%
1%
0%
0%
0%
Oeste

»» Copel (Holding): fornecedores de serviços e materiais de uso
corporativo, como locação da frota, hardware e software,
infraestrutura predial, fornecimento de vale alimentação, entre outros
»» Comercialização: geradoras e comercializadoras de energia,
fornecedores de soluções tecnológicas para o mercado livre de
energia, prestadores de serviços para definição de preços de mercado
forward, de risco e de avaliação de crédito de contraparte.
Entre os riscos relacionados à cadeia de suprimentos estão acidentes com
empregados, acidentes ou danos à população, e instalações e condições
precárias de trabalho. Econômica e socialmente, há riscos relacionados
à dependência econômico-financeira da Copel, às obrigações legais,
aos encargos fiscais, sociais e trabalhistas, e aos salários e adicionais
de pagamento. Há, ainda, riscos relacionados ao meio ambiente, que
envolvem desrespeito à legislação ambiental, à origem inadequada de
insumos e à deficiência no tratamento de resíduos. A Copel busca mitigar
esses riscos por meio de regras rígidas de contratação, reafirmando o
compromisso com o desenvolvimento socioeconômico, pois acredita que
a gestão de sua cadeia de fornecedores norteada pela sustentabilidade
agrega valor à sua marca, fortalecendo-a no mercado.
Essas regras estão previstas na Lei Federal 13.303/2016, no Regulamento
Interno de Licitações e Contratos e nos documentos de Gestão de
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Contrato, Registro Cadastral, Avaliação de Fornecedores, Código de
Conduta da Companhia, Manual do Fornecedor e Cartilha de Direitos
Humanos. Elas estão adequadas às melhores práticas do mercado e têm
como objetivos alinhar a atuação da Copel às necessidades e expectativas
dos fornecedores, e gerir os riscos dos setores considerados críticos
para as operações.
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

104

A Política de Suprimento aplicável à Copel (Holding) e às subsidiárias
integrais versa sobre as diretrizes técnicas e éticas para a realização
das licitações no âmbito da Copel e está alinhada à Política de
Sustentabilidade (ver págs. 93, 107 e 126), que, por sua vez, traz diretriz
que aborda o caráter social das relações com fornecedores: “Valorizar
as contribuições das comunidades nas regiões de inserção dos negócios
da Copel e promover o desenvolvimento sustentável local com geração
de valor compartilhado”.
A responsabilidade pela gestão de fornecedores é das equipes de
aquisições e contratações, de sustentabilidade, de responsabilidade
social e de gestão de contratos. O processo é realizado por meio
dos sistemas ERP/SAP e do Cadastro de Empregados de Empresas
Terceirizadas (CET). Na Copel Geração e Transmissão existem outros
dois aplicativos, desenvolvidos internamente, para acompanhamento de
compras e atividades de apoio à gestão dos contratos, além de um
painel de controle de penalidades aplicadas aos fornecedores.
Embora não avalie, atualmente, sua gestão de fornecedores, a Copel
avalia alguns setores considerados críticos para suas operações, como
a terceirização de serviço de ativação e manutenção de clientes e a
prestação de serviços de call center, no caso da Copel Telecomunicações;
a implantação de solução tecnológica para gestão da comercialização no
mercado livre de energia na Copel Comercialização; e o fornecimento de
equipamentos de TI na Copel (Holding).
A Copel considera, nessa avaliação, os aspectos legais, financeiros,
ambientais, de saúde e segurança no trabalho, de segurança da
população, de imagem da empresa, da percepção do cliente e da
sociedade, e de continuidade dos processos. Também exige, em suas

licitações, que a área requisitante da contratação defina a criticidade
do objeto a ser contratado, o que serve para ajustar os critérios de
julgamento relativos à qualificação econômico-financeira das empresas.
Com essa medida, busca-se evitar a paralisação da prestação de serviços
e a descontinuidade na entrega de materiais, impedindo possíveis
impactos financeiros à Companhia e riscos associados à segurança dos
empregados, das comunidades e do meio ambiente.
Os fornecedores também têm a oportunidade de avaliar a forma como a
Copel se relaciona com eles. Por meio do Cadastro de Fornecedores, é
possível acompanhar, anualmente, os seguintes índices:
»» satisfação na gestão contratual
»» satisfação no atendimento das áreas financeiras, do cadastro de
fornecedores e das áreas técnica, de licitações e de gestão contratual
»» satisfação de disponibilidade de informações – site da Copel, manual
do fornecedor, Políticas de Sustentabilidade etc.
»» satisfação na pontualidade de pagamentos da Copel
Resultados:

98,73%
93,85%

Pontualidade de Pagamento
aos Fornecedores

76,61%
85,1%

Satisfação na Gestão Contratual
Satisfação na Disponibilidade
das Informações

90,64%
87,3%
79,74%
86,6%

Satisfação no Atendimento

2018

2017
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21.2. Qualificação, seleção e contratação
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A Copel exige expressamente no Regulamento
Interno de Licitações e Contratos, em cláusulas
contratuais, nos manuais de cadastramento de
fornecedores e nas normas e manuais técnicos,
disponibilizados online, que seus fornecedores
respeitem a legislação vigente.
Havendo necessidade de cessão de mão de obra,
os terceirizados cedidos, sem exceção, passam
por processo de integração, no qual a Copel
destaca suas demandas contratuais em relação
a questões ambientais, sociais, direitos humanos
e trabalhistas, acessibilidade e segurança no
trabalho. O descumprimento pode implicar em
sanções administrativas, como multas, rescisão
contratual e impedimento, por até dois anos, de
participar de novas licitações da Companhia. O
acompanhamento do cumprimento das cláusulas
contratuais se dá por meio dos gestores e fiscais
de contratos. GRI 414-1
Desde 2009, a Copel mantém em seus contratos
uma cláusula padrão de responsabilidade
socioambiental. A partir de 2016, as contratações
passaram a ser acompanhadas de Declaração
de Idoneidade e de Responsabilidade Social.
Em 2018, passou a vigorar um novo modelo de
contrato, que inclui também aspectos de direitos
humanos, com destaque para o cumprimento dos
10 Princípios do Pacto Global.

Incentivo ao desenvolvimento de fornecedores
A Copel reserva cotas de até 25% para a aquisição de materiais
de Microempresas (ME), de Empresas de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedores Individuais (MEIs) em certames cujo objeto seja
a aquisição de bens de natureza divisível, conforme definido pela Lei
Complementar nº 123/06. Essa iniciativa dá às MEs, às EPPs e MEIs a
oportunidade de serem contratadas pela COPEL.
Existem, ainda as licitações até R$ 80 mil, as quais podem ser definidas
como exclusivas para as MEs, EPPs e MEIs. Uma outra forma de incentivo
para essas empresas ocorre nos processos com ampla participação, no
qual são assegurados os benefícios da Lei Complementar nº 123/06,
de acordo com a qual essas empresas têm o direito de ofertarem uma
proposta de preço inferior a do arrematante da licitação (proponente
melhor classificado na licitação), caso estejam no intervalo de 5% (na
modalidade pregão) ou 10% (demais modalidades), a partir do valor
da melhor proposta recebida – situações enquadradas como empate
ficto entre a ME, EPP ou MEI com o proponente de faturamento de
maior porte.

Dependendo do objeto a ser contratado, cláusulas
específicas relativas a requisitos ambientais são
inseridas nas minutas que acompanham o edital
quando de sua publicação.
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21.2.1.Práticas das subsidiárias
A Copel Telecomunicações valoriza a contratação de fornecedores locais,
especialmente quanto a serviços, licitando em lotes nas regionais em
que atua, viabilizando e estimulando a participação desses fornecedores.
Como resultado, aproximadamente 69% dos contratos são firmados
com fornecedores do Paraná.
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Parques Eólicos no RN, Autor: Adilson Goncalves de Campos Junior
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Contratações por licitação exclusiva
Copel Geração e Transmissão
45
Copel Distribuição
126
Copel Telecomunicações
6
Copel (Holding)
8
Total
185
Total de contratações na Copel
3.759
em 2018
Percentual de
4,9%
contratações exclusivas

A Copel GeT instaurou, em 2017, o edital de Chamada Pública para
seleção de projetos para o incremento das atividades produtivas da
agricultura familiar e do manejo sustentável nos municípios de Cláudia,
Colíder, Itaúba e Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso. O processo
está em andamento e deve ser finalizado em 2019. Com o objetivo
de auxiliar seus fornecedores quanto ao cumprimento legal e de suas
próprias exigências, a subsidiária disponibiliza o Guia de Orientações
de Segurança e Saúde do Trabalho para empresas contratadas, realiza
workshop sobre o tema e sobre sustentabilidade e convida as empresas
para participar de suas Semanas Internas de Prevenção de Acidentes
(Sipats). Os contratos possuem cláusulas que obrigam as contratadas
a realizar reuniões de integração de segurança e a executar o Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.
A Copel DIS designou, para a gestão da cadeia de suprimentos, grupo
permanente de trabalho para definir práticas alinhadas com as exigências
do mercado e procedimentos de relacionamento e desenvolvimento de
fornecedores. A subsidiária também executa o Programa Preservando a
Vida (PPV), que tem como objetivo pontuar irregularidades de segurança
quanto a procedimentos e utilização de equipamentos de proteção
individual e coletiva. As melhores empresas da cadeia de suprimentos
da Copel DIS são reconhecidas com o Prêmio Fornecedor, cujo principal
propósito é promover a otimização do tempo de entrega e gerar impactos
positivos no emprego dos recursos financeiros.

Nota: a Copel (Holding) é responsável pelas contratações para a Copel Comercialização.
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22. RESPONSABILIDADE SOCIAL E COMUNIDADES
LOCAIS
22.1. RESPONSABILIDADE SOCIAL
GRI 103-1, 103-2, 103-3
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Orientando suas atividades econômicas pela responsabilidade social, a
fim de atingir o correto desempenho socioambiental, a Copel considera
em suas decisões as expectativas das partes interessadas e busca
alternativas que promovam o bem-estar social, alinhadas à legislação e
às normas de comportamento. Essas expectativas são frequentemente
avaliadas por meio de pesquisas de satisfação (ver pág. 97) e das
manifestações recebidas pelos canais de diálogo e programas de
relacionamento (ver pág. 40). A Copel trabalha para entregar produtos e
serviços de qualidade, com competência, bom atendimento, lucratividade
sustentável e fomento do desenvolvimento local.
O desenvolvimento local é um dos impactos positivos que a Copel exerce
sobre as comunidades em que atua. Além do fornecimento de energia
com qualidade e confiabilidade, destaca-se a geração de receita para os
municípios onde os empreendimentos são instalados, a empregabilidade
e a execução de programas que promovem melhorias socioambientais.
Por outro lado, há os potenciais impactos negativos, pelos quais a Copel
envida todos os esforços a fim de minimizá-los. GRI 413-2
A responsabilidade social na Copel é gerida pela Copel (Holding), e as
subsidiárias integrais possuem áreas específicas e promovem ações
relacionadas aos seus negócios.

Essa atuação se baseia nas diretrizes da Política de Sustentabilidade, que
está fundamentada nos compromissos assumidos com o Pacto Global, nos
princípios de governança corporativa e nos valores e princípios orientadores
do Código de Conduta da Copel (consulte esses e outros compromissos
firmados pela Companhia na pág. 61). O documento prevê que a
Copel deve:
»» promover ações de responsabilidade social norteadas pela missão,
pelos valores e pelos compromissos voluntários assumidos
»» gerir o investimento social privado e de incentivos fiscais com
transparência, visando maximizar o retorno social dos recursos
investidos
»» incentivar os empregados a se engajarem em trabalhos voluntários
em prol da melhoria da realidade social
»» promover ações de sensibilização e educação para o
público interno e demais partes interessadas relacionadas
à sustentabilidade
»» promover a acessibilidade em todas as suas formas, assegurando
todos os direitos das pessoas com deficiência
A Companhia estabelece metas e objetivos para o seu desempenho em
responsabilidade social, sendo alguns obrigatórios e outros voluntários,
conforme tabela a seguir.

Cabe à Copel (Holding), entre outras funções, propor políticas, normas
e diretrizes relativas à responsabilidade social; representar a Copel e
gerenciar o relacionamento de interesse corporativo sobre esse tema;
definir e coordenar programas, projetos e iniciativas, além de apoiar
pesquisas ou inovações; e estabelecer e acompanhar indicadores
corporativos.
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Metas

Acessibilidade – 100% de
atendimento à NBR 9050
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Coleta Seletiva Solidária – os
resíduos administrativos de
74% dos empregados tiveram
essa destinação em 2018

Cultivar Energia - Manutenção
das 3 hortas de Maringá (DIS
e GeT), da horta de Cascavel
(DIS), da horta em Ponta
Grossa (GeT), da nova horta
em Curitiba (DIS), e da nova
horta em Curitiba (GET).
Voluntariado – alcançar 3,5%
de empregados voluntários em
relação ao número total
de empregados

Característica
Obrigatória. Norma: NBR
9050, que estabelece critérios
e parâmetros técnicos a
serem observados quanto
ao projeto, à construção, à
instalação e à adaptação do
meio urbano e rural, e quanto
às condições de acessibilidade
de edificações
Obrigatória. Decreto Estadual
n° 8426/2017, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de
separação seletiva de resíduos
sólidos administrativos
recicláveis gerados pelos
órgãos e entidades do
Poder Executivo.

Status (prazo final 2019)

Voluntária

As hortas estão mantidas.

Voluntária

5%

100%

78%

ANEXOS
Anualmente, a responsabilidade social da Copel é avaliada por meio de seu desempenho no
questionário ISE Bovespa, no Guia 150 Melhores Empresas para Trabalhar Você/SA e no Programa
de Pró-equidade de Gênero e Raça.
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Museu sobre energia é inaugurado
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A Copel inaugurou, em novembro, o Espaço Energia Copel, em Curitiba.
Localizado no casarão da rua Desembargador Motta, 2347, o antigo museu foi
revitalizado para difundir conceitos sobre o uso eficiente de energia elétrica e
desenvolvimento sustentável, possibilitando uma experiência mais interativa
e dinâmica aos visitantes. As novas instalações valorizam a memória, mas
também direcionam o olhar para o futuro e para os projetos inovadores da
Copel.
O espaço possui quatro salas expositivas, uma sala educativa e um pátio
externo. Todos os cômodos foram utilizados e até mesmo o corredor foi
readequado para abrigar o tema da sustentabilidade. A linha adotada para a
condução do Espaço é a energia da rotina do dia a dia.
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Espaço Energia Copel, Autor: Valdenir Daniel Cavalheiro

22.2. COMUNIDADES LOCAIS
PRME 1, 2

A cada novo empreendimento, são realizados
estudos do meio socioeconômico como parte
do processo de licenciamento. A periodicidade
desses estudos varia conforme a complexidade
do
empreendimento.
Seus
resultados
embasam programas socioambientais, que têm
como objetivo mitigar e compensar possíveis
impactos negativos, bem como sensibilizar as
comunidades do entorno.
Na fase de análise das oportunidades
dos negócios, os impactos são avaliados,
inicialmente, pela Diretoria de Desenvolvimento
de Negócios. Caso a Copel venha a investir,

levando-se em consideração os estudos
de
licenciamento
ambiental
realizados,
inicia-se uma segunda fase de avaliação,
que definirá as características do projeto e
permitirá mensurar impactos negativos, o
que proporcionará o desenvolvimento dos
programas socioambientais relacionados à
prevenção, mitigação e compensação, bem
como à implantação de iniciativas sociais
voluntárias.
Nos casos em que há a necessidade de
deslocamento de população, realiza-se avaliação
por meio de Cadastro Socioeconômico.
O processo de realocação da família e
compensação social pelos danos causados

em razão da instalação dos empreendimentos
consiste em viabilizar que a família atingida
seja realocada para área melhor ou similar
e recupere a condição econômica anterior
ao impacto. Além disso, a Copel indeniza a
população pelas propriedades desapropriadas.
GRI EU20

Nos últimos três anos, foram feitas duas
realocações para a implantação da UHE
Colíder e dez para a Linha de Transmissão
500 kV Araraquara – Taubaté, que geraram
o desembolso de R$ 306.790,82 e R$
2.099.860,57,
respectivamente.
Essas
movimentações totalizaram 11 casos de
indenização e 28 pessoas afetadas. GRI EU22
Relato Integrado Copel 2018

Copel apresenta alternativas para fornecer energia
para ilhas
A Copel recebeu, em junho de 2018, pescadores que
moram nas ilhas do litoral paranaense localizadas
no Parque Nacional de Superagui. O encontro foi
organizado para apresentar alternativas tecnológicas
para levar energia elétrica às localidades. Além de
especialistas da Copel, também participaram da
reunião membros do Ministério Público do Paraná e do
Instituto Chico Mendes (ICMBio). Como concessionária
do serviço público, a Copel tem a missão de buscar
alternativas tecnológicas para superar o desafio das
barreiras naturais e fazer chegar a energia elétrica
às ilhas não atendidas. Cerca de 200 famílias de
pescadores artesanais demandam energia elétrica
na região que suporte, além dos eletrodomésticos
convencionais, os freezers, para que possam estocar
os peixes. Desde 2009, a Copel tem buscado atender
parte das ilhas com painéis fotovoltaicos, no entanto,
a capacidade de consumo desses equipamentos, de
45 kWh, não permite a ligação de freezer.
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Na reunião, a Copel apresentou aos pescadores
as três alternativas para levar energia elétrica às
localidades, que também serão apresentadas aos
órgãos responsáveis para obtenção do licenciamento.
Uma das opções é a instalação de painéis fotovoltaicos
com até 80 kWh de capacidade de consumo (que
atende aos equipamentos demandados), e a opção de
levar cabos subterrâneos e subaquáticos aos locais. A
Copel DIS protocolou relatório com essas propostas
em processo de licenciamento ambiental junto
ao Ibama.
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Eletricista Copel, Autor: Daniela Catisti
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22.2.1. Subsidiárias e comunidades
GRI 413-2, PRME 1, 2, 3, 6
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Como os empreendimentos da Copel Distribuição
afetam locais de residência, convivência e
lazer da população, a comunidade é tida como
uma de suas principais partes interessadas,
pois, apesar de a subsidiária prover cada vez
mais energia, ainda assim é preciso atuar
sobre os potenciais impactos negativos. Por
essa razão, o Comitê de Sustentabilidade da
empresa solicitou que, a partir de 2018, sejam
avaliados os impactos sociais e ambientais
dos novos empreendimentos, norteando ações
que potencializem os positivos e mitiguem os
negativos.
Atualmente, a subsidiária atua junto às
comunidades do entorno por meio Programa
de Relacionamento com a Comunidade dos
novos empreendimentos, do Programa Boa
Vizinhança (ver pág. 114) e das Comissões
Internas Socioambientais (CISAs). Essas
comissões, especificamente, têm como função:
»» realizar palestras e participar de eventos
e feiras a fim de sensibilizar o público
quanto ao consumo consciente de recursos
naturais e uso eficiente e seguro de energia
»» orientar entidades sociais para a participação
no Programa de Eficientização Energética e
na Chamada Pública Permanente Copel DRI
nº 01/2016
»» apoiar a participação da Copel em
eventos, feiras, comemorações de datas

significativas, entre outros, divulgando as
ações socioambientais da Companhia
»» representar a Copel, mediante designação,
em conselhos e comitês
Também para a Copel GeT, a comunidade é
um dos principais stakeholders, pois muitas
de suas operações requerem deslocamentos
e intervenções socioambientais significativos.
Por esse motivo, a subsidiária busca contribuir
para o desenvolvimento desse público. O
projeto de fomento à agricultura familiar
conduzido na UHE Colíder (MT), certificado
pelo Programa Benchmarking Brasil, um dos
mais respeitados Selos de Sustentabilidade
do País – é um exemplo das formas de
contribuição empreendidas. O case ficou na 8ª
colocação do ranking, entre 15 selecionados,
tendo sido premiado devido à sua aderência
à metodologia de seleção, que se baseia
nos ODS e na plataforma SDG (Sustainable
Development Goals) da Agenda 2030 da ONU.
O produto “Paraná Conectado: Internet de
1 megabyte a baixo custo (R$ 29,90)” foi
criado para atender cidades com baixo índice
de desenvolvimento humano, com população
de até 10 mil habitantes e, apesar de a sua
comercialização ter sido descontinuada em
2017, a Copel Telecom manteve sua base de
clientes, composta por 3 mil pessoas, que
ainda usufruem de internet de qualidade.
De acordo com o estudo “Sumário Executivo
- Avaliando o Efeito dos Investimentos
em Telecomunicações sobre o PIB”, de

setembro de 2017, do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), 1% do aumento
no acesso à banda larga acarreta, em média,
o crescimento de 0,08% do Produto Interno
Bruto. A manutenção da base de clientes do
Paraná Conectado, portanto, contribui para o
desenvolvimento socioeconômico das cidades
beneficiadas, impactando, também, nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável –
ODS da ONU, mais especificadamente no ODS
8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico,
e no ODS 10 - Redução das Desigualdades.
A iniciativa atende, ainda, ao Plano Nacional
de Banda Larga, programa governamental para
acesso à internet de banda larga.
A Copel Telecom oferece, ainda, conexão aos
participantes dos eventos do Projeto de Ações
Integradas de Desenvolvimento e Cidadania Programa Paraná em Ação - Paraná Cidadão –
Justiça No Bairro, coordenado pela Secretaria
de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos, por prefeituras e por instituições
parceiras para viabilizar o fornecimento de
serviços públicos gratuitos à comunidade mais
carente. Em 2018, a Copel Telecom forneceu
infraestrutura a 73 eventos dessa iniciativa.
22.3. Iniciativas de 2018
GRI 203-1, 413-1, PRME 1, 2, 3, 5, 6

22.3.1. Programa Cultivar Energia
Programa
corporativo
que
viabiliza
a
implantação de hortas comunitárias sob
linhas de energia da Copel. Consolidado como
estratégia auxiliar na prevenção de ocupações
Relato Integrado Copel 2018

irregulares sob linhas de alta tensão, o programa beneficia famílias
socialmente vulneráveis pelo estímulo à segurança alimentar e geração
de renda, além de fortalecer a responsabilidade social.
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Participam do programa os municípios de Maringá, Cascavel e Ponta
Grossa (PR), sendo beneficiadas mais de 650 pessoas pelas ações do
programa. A Copel está atuando para formalizar, em 2019, parceria
com o Município de Curitiba para a implantação de mais cinco hortas
comunitárias. Em 2018, o programa foi reconhecido pelo Programa
Cidades do Pacto Global da ONU, no quesito inovação, tendo sido
incluído na plataforma da iniciativa como modelo a ser mundialmente
replicado (https://citiesprogramme.org/).
22.3.2. Programa Eletricidadania
Programa corporativo pelo qual a Copel incentiva seus empregados
a dedicarem, de forma voluntária e espontânea, até 4 horas de sua
jornada de trabalho mensal para realização de ações sociais. Em 2018
o Programa foi ampliado, permitindo também a realização de 8 horas a
cada 2 meses.
As frentes de atuação são inspiradas pelos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, abrangendo temas como direitos humanos, educação,
inclusão, saúde, meio ambiente, cidadania e sustentabilidade. Em
2018, mais de 7,5 mil pessoas foram beneficiadas com as ações de
voluntariado, entre pessoas com deficiência, crianças e jovens em
situação de vulnerabilidade social, indígenas, mulheres, pacientes com
câncer, idosos, pessoas em situação de rua, imigrantes, etc.
Participaram, ao longo do ano, 367 voluntários, que somaram 2.975 horas
de voluntariado. A meta de alcançar 4,5% de voluntários na Companhia
em relação ao número de empregados foi superada, chegando a 4,83%.
De 2015 a 2018, houve um aumento de 93% no número de voluntários.
Em 2018, a Copel recebeu o prêmio Viva Voluntário, na categoria
“Voluntariado no Setor Público”, do Programa Nacional de Voluntariado,
promovido pelo Governo Federal. Nesse mesmo ano, o programa

foi estendido para a Fundação Copel, permitindo a participação de
aposentados nas ações de voluntariado.
22.3.3. Programa de Educação para os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável - EducaODS
A Copel mantém, desde 2017, o Programa EducaODS, que tem
como objetivo informar e sensibilizar os públicos interno e externo da
Companhia sobre a importância dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, contribuindo para a conscientização e a mudança de valores
e comportamentos em relação ao meio ambiente e às relações sociais,
motivando-os para a ação.
Atividades lúdicas que utilizam um jogo de quebra-cabeça gigante dos
ODS e caça ao tesouro fazem parte da estratégia de disseminação de
conceitos do programa. O objetivo é incentivar os grupos a estudar os
ODS e criarem metas relacionadas a eles, com prazo de um ano para
alcança-las.
Em 2018, além de envolver os empregados da Copel, o jogo também foi
aplicado em escolas, ONGs e instituições sociais, entre outros. A convite
do Ministério do Meio Ambiente, a Copel levou o jogo aos educadores
presentes na Vª Conferência Nacional Infanto-Juvenil de Meio-ambiente,
em Sumaré, São Paulo.
Mais de 700 pessoas, entre empregados, comunidade e terceirizados,
participaram da dinâmica em 2018, resultando em 108 projetos em prol
dos ODS. Também foram capacitados 38 empregados para atuar como
multiplicadores da atividade.
Foram promovidas, ainda, palestras sobre os ODS, direitos humanos,
direitos humanos nas empresas, mudança do clima e código de conduta,
às quais assistiram 98 empregados e 46 terceirizados, sem contar o
público da transmissão via web.
Em dezembro de 2018, foram lançados os Gibis da Turma da Mônica
Descobrindo os ODS 7 - Energia Limpa e Acessível (10 mil exemplares)
Relato Integrado Copel 2018

e ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis (8 mil exemplares),
projeto idealizado em parceria com o Aldeias Infantis SOS Brasil e o
Instituto Maurício de Souza, para divulgação junto ao público interno e
externo da Companhia. Os gibis estão disponíveis no site da Copel em
formato digital.
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Em 2018, a Copel passou a seguir as diretrizes do SDG Compass,
desenvolvido pela Global Reporting Initiative, pela UN Global Compact
e pelo World Business Council for Sustainable Development. O guia
promove o entendimento sobre os ODS e auxilia no mapeamento de seu
impacto na cadeia de valor.
Esse processo contribui para a internalização dos ODS na estratégia dos
negócios de geração, transmissão, distribuição e telecomunicações, cuja
definição de metas e indicadores de acompanhamento deverá ocorrer
em 2019.
Adicionalmente, os ODS foram divulgados para todos os empregados
em informes semanais, incluindo orientações de como cada um
pode contribuir.

A população pode sofrer acidentes relacionados às instalações de
energia elétrica. Em 2018, o número de casos com óbito e sem óbito
registrados pela Copel DIS diminuiu em comparação com 2017 (veja na
tabela). A Copel GeT, por sua vez, não registra acidentes dessa natureza
há três anos.
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1. Foram considerados os acidentes envolvendo as redes, estruturas e demais ativos da Copel
Distribuição. Não foram computados os casos ocorridos em redes particulares ou após o ponto
de entrega – instalação interna, de acordo com o critério da Abradee.
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Nota:

23. SEGURANÇA DOS EMPREENDIMENTOS

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI

2018

22.3.4. SDG Compass - Guia dos ODS para as Empresas

AMBIENTE REGULATÓRIO

DESEMPENHO DOS CAPITAIS

Indicadores de segurança GRI EU25
2016
2017
Demandas judiciais decorrentes de
15
15
acidentes com a população – Base
1
Contencioso Geral

Indicadores de segurança GRI EU25
2016
2017
Número total de acidentes sem óbito
23
26
com a população
Número total de acidentes com óbito
14
19
com a população

2018
35
14

GRI 203-2

O negócio da Copel Geração e Transmissão, por essência, possibilita o
acesso da população a um dos principais insumos da vida moderna: a
energia elétrica. Como a subsidiária atua em diversos estados do Brasil,
é imensurável seu impacto econômico, pois estes ocorrem em diferentes
magnitudes, de acordo com as características do projeto e de sua
localização.
Nas fases de implantação e operação dos ativos, as influências negativas
das atividades são devidamente identificadas e avaliadas durante a etapa
dos estudos de viabilidade e de impacto ambiental, de modo a serem
controladas, mitigadas ou compensadas nas etapas subsequentes.
Os impactos positivos, por sua vez, devem ser potencializados e
maximizados. Sob o ponto de vista socioeconômico, entre negativos e
positivos, destacam-se impactos como a dinamização das economias
locais durante a construção; a pressão por infraestrutura pública e por
serviços resultantes do incremento demográfico e urbano o; interferências
em atividades econômicas relacionados ao uso de recursos naturais ou
atreladas ao polígono dos imóveis afetados; modificações nos níveis de
emprego, renda e acesso a bens e serviços por parte das populações
locais; riscos de retração econômica e esvaziamento populacional após o
término das obras; e aumento das receitas fiscais dos municípios.
Relato Integrado Copel 2018
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Os
impactos
econômicos
da
Copel
Comercialização também estão ligados ao seu
negócio. A subsidiária opera no mercado livre
de energia, ambiente de contratação em que o
consumidor escolhe livremente seu fornecedor,
o que possibilita reduções significativas em sua
fatura de energia em comparação aos valores
pagos no mercado cativo.
Na Copel DIS, as ações vinculadas ao Programa
Boa Vizinhança geram, indiretamente, impactos
econômicos positivos, uma vez que propiciam
ferramentas para desenvolvimento educacional
e profissional, e geração de renda. Iniciado em
2017, o programa engloba atividades como
aulas de informática básica, matemática, reforço
escolar, ações culturais e criação e manutenção
de hortas orgânicas para jovens. Além disso,
outras ações dentro desse escopo contribuem
para o desenvolvimento de alternativas de
complementação de renda por meio de oficinas
de artesanato e reaproveitamento de materiais.
Os objetos confeccionados são vendidos pelos
participantes no comércio local.
Em 2018, as ações foram desenvolvidas nas
cidades de Ponta Grossa, Maringá, Londrina,
Cascavel e Curitiba. Ao todo, sete instituições
foram atendidas.
Os impactos econômicos indiretos da Copel
Telecomunicações estão relatados na pág. 111,
e são relacionados à disponibilização de serviço
de internet com preço reduzido.

24. DIREITOS HUMANOS
GRI 103-1, 103-2, 103-3

Desde a sua fundação, há seis décadas, a
Copel assumiu compromisso com a defesa
dos direitos humanos. A Companhia age em
consonância com a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, que são constantemente
reafirmados e detalhados por meio de
plataformas coordenadas pela ONU, como o
Pacto Global, do qual a Copel é signatária desde
a sua criação, os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, e os Princípios Orientadores da
ONU para empresas e Direitos Humanos (POs).
Segundo os POs, ao Estado vabe proteger os
Direitos Humanos e, às empresas, respeitá-los,
além de mitigar os impactos negativos que elas
possam ter causado, de modo ativo e engajado,
em sua área de influência.
Esses compromissos norteiam políticas, normas
e estratégias da Companhia e visam a proteger
os direitos de todos os públicos influenciados
por suas atividades.
Nesse sentido, a Copel executa ações que
visam a valorização da diversidade, a inclusão
e o combate à discriminação em relação a
gênero, orientação sexual, raça, crenças, etnia
e pessoas com deficiência. Para este último
público, a Companhia atua fortemente quanto
à acessibilidade. Os esforços referentes aos
direitos humanos consideram o público interno
e à cadeia de valores da Copel. Por isso, a

Companhia busca combater a exploração sexual
de crianças e adolescentes na cadeia de valor
e priorizar os esforços em situações de maior
vulnerabilidade, como obras e viagens, além de
eliminar todas as formas de trabalho forçado ou
infantil. Internamente, a Copel procura assegurar
a liberdade de associação e o reconhecimento
efetivo do direito à negociação coletiva.
Na Copel (Holding) determina as diretrizes
gerais para o gerenciamento dessas questões
no âmbito das subsidiárias.
As questões de direitos humanos são inerentes
aos projetos desenvolvidos pela Copel em todas
as suas subsidiárias, sendo consideradas desde
a prospecção de novos negócios nas avaliações
de viabilidade. A preocupação com o tema se
estende pela etapa de realização dos Estudos
de Impacto Ambiental e/ou dos Relatórios
Ambientais Simplificados. Os potenciais
impactos negativos mapeados por meio desses
estudos são violações de direitos de povos e
comunidades tradicionais, como indígenas,
quilombolas e ribeirinhos; e dos direitos à
moradia, a serviços públicos essenciais durante
a fase construtiva dos empreendimentos
(incremento demográfico) e de acessibilidade
a informações sobre essas instalações; e de
prejuízo ao meio ambiente preservado; entre
outros. GRI 102-15, 102-29
Durante o processo de implantação dos
empreendimentos, a Copel se preocupa com
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o cumprimento de todos os requisitos legais
aplicáveis, bem como com o atendimento às
condicionantes de cada projeto. Isso porque
o descumprimento de legislações associadas
a direitos humanos pode paralisar o projeto,
prejudicando a imagem da empresa e contribuindo
para o recebimento de sanções.
Com relação às atividades desempenhadas
pelos fornecedores, a Copel exige determinadas
certidões e cumprimento das obrigações legais,
tanto no processo de habilitação da contratada,
como durante a execução dos contratos. A
Companhia utiliza os requisitos contratuais para
mitigar os riscos e impactos, mensalmente ou
imediatamente, em caso de indícios e/ou iminência
de ocorrência. Os fornecedores também recebem
o Manual do Fornecedor, revisado e ampliado
em 2018, e a Cartilha de Direitos Humanos no
Trabalho, ocasião em que assinam um Termo de
Ciência e Comprometimento. GRI 102-15, 102-29
Em 2018, foram revisadas as cláusulas de
responsabilidade social e ambiental do modelo de
contrato adotado pela Copel com fornecedores.
A nova versão esmiúça aspectos socioambientais
a serem observados e inclui um item específico
sobre direitos humanos, passível de fiscalização.
Com relação aos contratos de investimento, os
gestores desses documentos são responsáveis
pela fiscalização do cumprimento das cláusulas
contratuais. Caso haja irregularidades, esses
gestores iniciam os processos de averiguação e
punição dos responsáveis. Não foram celebrados
contratos de investimento significativas em 2018.
GRI 412-3

A Copel não possui processo de avaliação
e monitoramento de riscos relacionados aos
direitos humanos em sua cadeia de suprimentos.
A Copel está estruturando procedimentos
oficiais para avaliar os ricos de ocorrências de
violações aos direitos humanos na cadeia de
suprimentos. Foi criado, em 2018, o Programa
de Direitos Humanos, por meio do qual a Copel
implementará o processo de due diligence
relacionado a esse tema em sua cadeia produtiva.
Inicialmente, foi conduzido um projeto piloto no
contrato de áreas verdes de Faxinal do Céu, com
foco nos quarenta trabalhadores a ele vinculados.
Como resultado, foi enviado relatório ao gestor
do contrato ressaltando aspectos positivos e
críticos para os direitos humanos com relação
ao grupo, para que as providências de mitigação
e prevenção pertinentes fossem tomadas. Em
2019, a Copel deve continuar a conduzir estudos
como esse piloto, incluindo a classificação de
empresas de acordo com seu risco em termos
de violação aos direitos humanos, possibilitando
a priorização de auditorias nesse sentido.
GRI 408-1, 409-1, 412-1

A atuação da Copel relacionada a direitos
humanos é divulgada a seus stakeholders por
meio de publicações, como este Relato Integrado,
o Relatório de Responsabilidade Socioambiental e
Econômico-Financeiro das subsidiárias, a Cartilha
de Direitos Humanos no Trabalho e treinamentos.

Participaram 15 empregados da Copel (Holding)
e das subsidiárias integrais, cujos cargos são
estratégicos para a consolidação das políticas
de direitos humanos na Companhia e em sua
cadeia produtiva. Foram abordados temas
como os impactos internos, no entorno e na
cadeia; avaliação desses fatores; integração e
ação; monitoramento; e comunicação e reporte.
GRI 412-2, PRME 3

Os empregados também puderam participar,
ao longo do ano, de uma série de palestras
sobre direitos humanos promovidas pelo
Programa EducaODS, algumas das quais foram
posteriormente disponibilizadas na intranet.
Ainda em 2018, foi produzido o vídeo “Direitos
Humanos e Trabalho”, para ser utilizado nas reuniões
de integração de funcionários terceirizados. Esse
vídeo foi divulgado internamente e estará no site
da Copel já em 2019. Para tal ano, está prevista
a implementação de um curso no formato Ensino
a Distância sobre o tema.
Foram dedicadas, no ano, 494 horas de
treinamento sobre o tema, das quais participaram
gerentes, coordenadores de programas, analistas,
fornecedores e empregados terceirizados. Não é
possível quantificar quantas pessoas aderiram às
iniciativas, uma vez que elas foram posteriormente
divulgadas online. GRI 412-2, PRME 3

Em 2018, a Copel promoveu, em parceria
com a Federação das Indústrias do Estado do
Paraná, o treinamento de “Due Diligence em
Direitos Humanos”, ofertado pelo Grupo de
Trabalho de Direitos Humanos do Pacto Global.
Relato Integrado Copel 2018

Internet sem bullying
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A Copel Telecom possui uma iniciativa de direitos humanos específica, o Projeto Internet
Sem bullying, que busca combater ao bullying na internet por meio da sensibilização de
jovens em escolas públicas estaduais. O projeto nasceu da preocupação da subsidiária
com o aumento considerável do cyberbullying entre adolescentes, que ocorre em
ambiente virtual, notadamente a Internet, principal negócio da Copel Telecom.
A iniciativa envolve pais, estudantes e educadores. São realizadas palestras para
alunos do Ensino Fundamental II, juntamente com o fornecimento de cartilhas
e brindes. As palestras sensibilizam e conscientizam sobre a seriedade da prática
do cyberbullying e reforçam valores como inclusão, ética, empatia, igualdade e
respeito. Ao final e cada palestra, os alunos são incentivados a assinarem um
banner se comprometendo com a abolição da prática do bullying Orienta-se a
fixação, nos corredores das escolas, de frases que relembrem o conteúdo abordado
nas palestras. Para os pais, são fornecidas cartilhas com orientações importantes
para prevenção e, se necessário, intervenção de modo adequado. Os educadores
recebem planos de aula com sugestões de atividades para dar continuidade
ao tema.
Banco de imagens

24.1. COMUNIDADES INDÍGENAS
A Copel atua nas reservas indígenas de forma
a respeitar os direitos dessas comunidades,
garantidos pela constituição brasileira e, em
âmbito mundial, presentes na Declaração da
ONU sobre Direitos dos Povos Indígenas.
A Copel também desenvolve projetos para
garantir fornecimento de energia às aldeias
indígenas.
Comunidades localizadas em
unidades de conservação ambiental, ou em
áreas em que não é possível levar a rede de

distribuição de energia, recebem, por exemplo,
painéis fotovoltaicos e treinamento para o uso
eficiente do recurso. Em 2018, 847 unidades
consumidoras de indígenas estiveram inscritas
na Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa
Renda). Nesse mesmo ano, a Copel Geração e
Transmissão iniciou um projeto piloto voltado à
tribo Kainkang, da Terra Indígena Apucaraninha
(Tamarana – PR), que implica na conjunção de
esforços entre a empresa e o poder público na
busca pela universalização do acesso à energia
elétrica, pela maximização dos benefícios
tarifários e pelo seu uso consciente e seguro.

Não foram registrados, em 2018, casos de
violação aos direitos indígenas, porém, ao
longo do ano, a Copel GeT executou ações de
atendimento às determinações de Termos de
Ajustamento de Conduta (TACs) firmados em
2002, 2006 e 2009 para mitigar impactos de
instalações antigas, especificamente da usina
hidrelétrica de Apucaraninha, em Tamarana,
e da Linha de Transmissão 230 kV Figueira –
Apucarana (atual Figueira – Londrina), em São
Jerônimo da Serra. As demandas desses TACS
Relato Integrado Copel 2018

foram estabelecidas pelo governo e o sistema
de justiça do Paraná. GRI 411-1

»» custeio de combustível para transporte
dos indígenas em viagens para venda
de artesanatos

»» depósito no valor de R$50.649,14

Foram promovidas as seguintes iniciativas:
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TAC Apucaraninha
(2002 – Compensação Financeira)
»» acompanhamento do processo de análise
das contrapartidas propostas pela Copel
GeT para celebração de Termo Aditivo
ao TAC
»» acompanhamento dos pagamentos mensais
das faturas de consumo de energia da
Comunidade Indígena do Apucaraninha
»» fomento junto ao Centro de Referência
de Assistência Social de Londrina e
coordenação, a nível municipal e estadual,
do CadÚnico para mobilizar mutirão de
atualização cadastral das famílias titulares
das unidades consumidoras da região
»» fomento junto à Copel DIS para atualização
cadastral das unidades consumidoras,
visando enquadramento das famílias
indígenas nos programas sociais de
energia (Tarifa Social e Luz Fraterna)
e encaminhamento para solicitação de
entradas de serviço e extensão de rede
para regularização das interligações
TAC Apucaraninha
(2006 – Indenização Financeira)
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»» construção de três portais nas entradas da
Terra Indígena Apucaraninha

TAC Barão de Antonina
(2006 – Compensação Financeira)

»» promoção de celebrações tradicionais
em conjunto com a Festa do Dia do Índio
de 2018
»» realização de festas para comemoração do
Dia do Índio, Natal e ano novo
»» início da construção do Centro de
Documentação da História e Memória da
Cultura Kaingang. O projeto arquitetônico
do centro foi projetado gratuitamente pelo
escritório de projetos da Universidade
Estadual de Londrina

TAC Barão de Antonina
(2009 – Indenização Financeira)
»» autorização pela Comissão responsável
pelo Fundo da Comunidade Indígena Barão
de Antonina para o emprego de recursos
comunitários da ordem de R$58.519,50
em
projetos
culturais,
econômicos
ou ambientais de seu interesse. As
despesas estão sendo geridas pelos
próprios indígenas
24.2. ASSOCIAÇÃO SINDICAL

»» produção audiovisual dos indígenas de sete
curtas metragens
»» criação da Rádio Kaingang (sistema de
comunicação interna por alto-falantes
instalados na aldeia sede)
»» implantação do Programa de Produção
Agrícola (produção de milho e feijão
destinada à subsistência)
»» custeio de transporte para os participantes
dos cursos de capacitação e para estudantes
indígenas
»» custeio de despesas com materiais de
papelaria para confecção de coroas
ornamentais para a celebração do Dia
de Finados

Não foram identificados, em 2018, casos em
que a liberdade de negociação coletiva possa
estar sendo violada em suas operações ou
entre os empregados terceirizados. GRI 407-1
A Copel faz a gestão ativa e a fiscalização dos
contratos de trabalho, que possuem cláusulas
de compromisso com o cumprimento da
legislação trabalhista e de respeito ao direito à
negociação coletiva. A Diretoria da Companhia
segue um cronograma de reuniões com
representantes dos diversos sindicatos para
tratar das reivindicações dos empregados.
São discutidas cláusulas econômicas e
administrativas sobre as quais os empregados
votam em assembleia.

Relato Integrado Copel 2018

O Canal de Denúncias da Copel está aberto a denúncias de irregularidades
ou prejuízos nesse sentido. Caso as irregularidades sejam comprovadas,
os gestores são comunicados para que sejam tomadas as providências
cabíveis, incluindo a aplicação de sanções administrativas ou mesmo o
oferecimento de denúncia ao Ministério Público, caso a conduta ilegal
parta de uma empresa contratada.
COPEL EM NÚMEROS 2018
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decorrentes de acordos e convenções coletivas de trabalho de modo que
o fornecedor não tenha prejuízos em razão dessas negociações.
Além disso, o Pacto Global das Nações Unidas, do qual a Copel e
signatária, tem entre seus princípios a liberdade de associação e direito
à negociação coletiva. Esse direito também é defendido no Código de
Conduta da Companhia.

Nos contratos de cessão de mão de obra, é adotada a repactuação, pela
qual a Copel repassa integralmente os reajustes no custo da mão de obra
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Jardim Botânico de Faxinal do céu, Autor: Daniela Catisti
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25. MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Riscos e oportunidades por subsidiária
Riscos
Oportunidades

GRI 103-1, 103-2, 103-3, 305-5
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As mudanças climáticas impactam diretamente nas atividades da Copel
e os riscos mais significativos a elas relacionados são modificações na
operação dos ativos; a perda de receita por reposição de equipamentos e
instalações em função da vulnerabilidade climática; além da possibilidade
de cobrança de taxas devido à emissão de gases de efeito estufa.
Para mitigar esses impactos, a Copel vem desenvolvendo estudos de
adaptação dos negócios, visando manter suas operações (dentro dos
padrões estabelecidos pelo órgão regulador) e desenvolvendo medidas
para mitigar suas emissões. GRI 102-15, 102-29, 201-2
Embora as mudanças climáticas possam impactar negativamente nos
negócios, trazem, também, algumas oportunidades. Com a procura
por energia advinda de fontes alternativas, com baixa emissão de
carbono, o setor elétrico passa por uma mudança disruptiva e é nesse
ponto em que elas se destacam, como geração de energia por fontes
renováveis, comercialização de energia renovável no mercado livre,
geração distribuída e oferta de serviços como eletropostos e eletrovias.
GRI 201-2

Riscos e oportunidades por subsidiária
Riscos

AMBIENTE REGULATÓRIO

»» Físicos: aumento
de temperatura e
intensidade dos
ventos;
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Distribuição

»» Regulatório:
Possibilidade
de taxação ou
obrigatoriedade de
compensação de
emissões de GEE.

Oportunidades
»» Oferta de
serviços
relacionados à
distribuição de
energia elétrica,
como geração
distribuída e
eletropostos
(postos para
abastecimento de
veículos elétricos
ou híbridos).

Geração e
Transmissão

»» Físico: Alteração
nos extremos de
»» Maior
procura
precipitação e aumento
pela Oferta e
de temperatura;
venda de energia
renovável
»» Regulatório:
Possibilidade de
»» Desenvolvimento
taxação pelo carbono
de novos negócios
emitido e postura do
renováveis.
órgão ambiental em
novos licenciamentos.

Na Distribuição identificou-se que os riscos físicos podem resultar em
aumento da queda das estruturas das torres de alta tensão e sobrecarga
em linhas e transformadores podendo resultar na incapacidade de
abastecimento de energia na sua totalidade. Estima-se que a cada evento
os gastos sejam de R$ 300.000,00, acrescidos dos custos por torre
substituída. Como medidas de adaptação foram propostos a realização de
projetos de pesquisa e revisão de manuais de projetos visto que o tema é
novo no setor elétrico e o órgão regulador não se posicionou em relação
a novos projetos em função da mudança do clima. Não há estimativa de
custos necessários para a implementação destes projetos.
Tanto na distribuição como na transmissão (por similaridade) entende-se
que a intensificação de eventos climáticos aumentará a frequência de
desligamentos das instalações como também no rigor no reconhecimento
pelo órgão regulador por fatos supervenientes decorrentes da mudança
do clima (queda de torre, tempo para recuperação, etc).
Na Geração identificou-se que os riscos físicos podem impactar na
operação e segurança das barragens (volume de água armazenado nas
barragens), nas condições de qualidade da água dos reservatórios. No
âmbito regulatório identificou-se que uma futura taxação pode impactar
Relato Integrado Copel 2018
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financeiramente os negócios com o pagamento de tributos, realização
de compensação de emissões por obrigação dos órgãos ambientais.
De um modo geral a Copel tem se engajado fortemente nos últimos
anos para identificar seus riscos, mas ainda não há gestão sobre os
custos relacionados.

instalação de eletropostos e eletrovias, implantação de smart grids, frota
abastecida predominantemente com etanol (medida de descarbonização
da frota da Copel) e modernização da Usina Térmica
Figueira,
entre outros.

Os stakeholders esperam que os riscos relacionados às mudanças climáticas
não impactem sobremaneira os ativos da Copel e que a Companhia esteja
apta a mitigar a interrupção do fornecimento devido a intempéries, ou
reestabeleça os serviços no menor tempo possível, além de manter seu
parque gerador predominantemente renovável, atendendo às expectativas
de mercado para a compra desse tipo de energia.

A
Copel
opera
um
parque
gerador
predominantemente renovável, sendo uma
empresa de baixa emissão de carbono

Como parte da gestão das mudanças climáticas, a Copel monitora
periodicamente suas emissões; acompanha os movimentos governamentais
sobre a precificação de carbono, avalia os riscos climáticos de novos
investimentos e analisa medidas de adaptação dos negócios aos impactos
das mudanças climáticas. GRI 102-15, 102-29
Por realmente se importar com o tema, a Companhia instituiu, em 2016, a
Política de Mudança do Clima, que estabelece diretrizes para a promoção
de ações de redução de emissões de gases de efeito estufa e a realização
de planejamentos capazes de enfrentar as consequências da mudança do
clima em seus negócios. Essa política foi elaborada pelo Comitê Gestor de
Mudança do Clima, o qual conta com representantes de diversas áreas da
companhia, e aprovada pelo Conselho de Administração. Seu conteúdo
foi norteado pelo GHG Protocol, pelos princípios do Pacto Global, pela
Política Nacional sobre Mudança do Clima, pela Política Estadual de
Mudanças Climáticas e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS. Em 2018, o documento foi revisado para atualizar conceitos e
incorporar lições aprendidas durante a condução do programa Mudança
do Clima.
Ainda que a Companhia opere, atualmente, um parque gerador
predominantemente renovável, sendo uma empresa de baixa emissão
de carbono, vem investindo em projetos que contribuem para reduzir
emissões, com destaque para ampliação do parque gerador renovável,

A Copel baseia seu desempenho na redução das emissões em metas
pré-estabelecidas. Os prazos da maioria dessas metas, que haviam
sido definidas em 2015, venceram em 2018, razão pela qual foram
estabelecidos novos compromissos para os próximos quatro anos. Eles
estão em conformidade com os princípios do Pacto Global e o ODS-13
Ação Contra a Mudança do Clima, da Agenda 2030. As metas seguem
três linhas: ações na cadeia de valor, medidas de mitigação e redução das
emissões diretas e indiretas e projetos de adaptação que visem a redução
da vulnerabilidade climática.
No âmbito interno, a eficiência da gestão é avaliada por meio de
monitoramento, relatório e verificação externa do inventário de Gases de
Efeito Estufa (GEE), avaliado de acordo com a metodologia ABNT NBR
ISO 14064-3 – Gases de Efeito Estufa Parte 3, e o Relato Integrado. São,
também, utilizados índices externos, como o Índice de Sustentabilidade
Empresarial, que possui um questionário sobre mudanças climáticas, e
o Carbon Disclosure Program (CDP), que permite, inclusive, que a Copel
compare seu desempenho com o de outras companhias do setor, nacionais
ou internacionais.
25.1. NOVIDADES DE 2018
25.1.1. Estudo para quantificar sequestro de carbono
Foi iniciado, em 2018, estudo para quantificar o sequestro de carbono em
algumas áreas verdes da Companhia, que passaram anteriormente por
Relato Integrado Copel 2018

iniciativa de recuperação por meio do plantio de espécies nativas pela Copel
GeT e pela Copel DIS. O propósito é estabelecer uma metodologia para
esse processo que possa ser aplicada em outras áreas e, com isso, avaliar
se há vantagem para a empresa em certificar o carbono sequestrado.
Prevê-se que o estudo seja finalizado no primeiro semestre de 2019.
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25.1.2. Copel lança mapa solar para fomentar geração fotovoltaica
Em novembro de 2018 foi lançado o Mapa Solar, ferramenta acessível
gratuitamente pela internet, no endereço solar.copel.com e que fornece
informações sobre radiação solar em todas as regiões do Paraná, em
qualquer período do ano. Esses dados são importantes para a geração de
energia a partir do sol.
O Mapa Solar permite identificar os focos potenciais de negócios em
geração fotovoltaica e auxiliar o consumidor na definição de informações
preliminares para a viabilidade da instalação de um sistema como esse
em sua unidade consumidora. A novidade é resultado de nove meses
de trabalho, investimento de R$550 mil e da parceria da Copel com o
Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), incentivando a geração de
energia limpa e renovável e reafirmando o compromisso da empresa com
a sustentabilidade.

AMBIENTE REGULATÓRIO

25.1.3 Plano Estratégico para atuação em Geração Distribuída

SUSTENTABILIDADE

Em dezembro de 2018 foi aprovada pela Diretoria Reunida da Copel
(REDIR) o Plano Estratégico para atuação da Copel em Geração Distribuída
Fotovoltaica. Esse plano possibilitará à Copel avançar na oferta de novos
serviços, e na geração de energia renovável.

DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

25.2. GESTÃO NAS SUBSIDIÁRIAS INTEGRAIS
A Copel Telecom recebeu, durante a edição de 2018 do Futurecom,
principal evento das indústrias de telecomunicações e tecnologia do
País, o certificado de emissão zero de carbono, conquistado por meio
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Autor: Daniela Catisti

de uma parceria desenvolvida com a Biofílica, empresa brasileira focada
na gestão e conservação de florestas a partir da comercialização
de serviços ambientais.
A subsidiária foi a primeira a zerar as emissões de carbono na Copel.
Foram 752 tCO2 neutralizadas, referentes às emissões do inventário de
2017 das operações de telecomunicações. De acordo com a Futurecom,
a Copel é o primeiro cliente a receber o certificado durante a feira.
Em 2018, o Comitê de Sustentabilidade da CTE aprovou a continuidade da
neutralização das emissões de escopo 1, que permitem adquirir créditos
de carbono, até 2022. Adicionalmente, a Telecom vem promovendo
campanha de incentivo do uso de etanol na frota flex e estimulando seus
fornecedores críticos a realizar inventário de emissões.
A Copel Distribuição, por sua vez, realizou, entre 2017 e 2018, projeto
piloto de adaptação às mudanças climáticas, que consistiu em avaliar
os efeitos da mudança do clima sobre linhas de distribuição de alta
tensão. A subsidiária também vem conduzindo projetos para aproveitar
Relato Integrado Copel 2018
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as oportunidades, como é o caso da Eletrovia.
Adicionalmente, está investindo em Projeto
de
Pesquisa
e
Desenvolvimento
para
armazenamento de energia, elemento vital para
integrar a geração convencional, realizada de
modo centralizado nas grandes usinas, e na
crescente geração distribuída, realizada a partir
de fontes renováveis na ponta de consumo.
O comitê de Mudança do Clima está
desenvolvendo um manual para levantamento
de vulnerabilidades em função das mudanças
do clima em conjunto com as áreas da Copel
GeT. O documento incluirá diretrizes para o
acompanhamento das ações estabelecidas
na norma interna relacionada a esse tema. A
Subsidiária executa o Programa de Mudança
do Clima, que conta com a participação de
profissionais das áreas de meio ambiente,
planejamento da expansão e regulatório, e
tem como objetivo implementar um projeto
de avaliação de vulnerabilidade climática e
adaptação. Adicionalmente, promove junto a
seus empregados campanha de incentivo para
o uso de etanol na frota flex.
Corporativamente, a Copel atingiu as duas metas
que tinha relacionadas às emissões: reduzir até
2018 as emissões da frota em 5% em relação
à média registrada entre 2011 e 2014, e reduzir
o consumo de energia em 10% em comparação
com 2014.

Copel recebe prêmios pela
divulgação dos seus inventários
GEE
A Copel obteve o Selo Clima
Paraná Ouro 2018, concedido
pela Secretaria Estadual do
Meio Ambiente. O selo é dado
às empresas que elaboram
inventários de gases de efeito
estufa (GEE) e aderem ao Registro
Público Estadual de Emissões.
Curitiba – Smart Copel, Autor: Guilherme Pupo

25.3. EMISSÕES DE GEE

GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6, 305-7

Em 2018, foram consideradas as emissões da Copel (Holding) e de suas subsidiárias integrais,
conforme apresentado na tabela a seguir:

GEE (t)

Escopo 1

Escopo 2
(abordagem por
“localização”)

CO2
CH4
N2O
HFCs
PFCs
SF6
NF3
TOTAL
Emissões de CO2 biogênico (t)

121.752,19
35,43
500,94
25,12
0,00
3.853,20
0,00
126.191,99
5.091,53

259.946,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259.946,03
0,00

Escopo 2
(abordagem
por “escolha de
compra”)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Escopo 3
1.866,47
228,10
79,86
0,00
0,00
0,00
0,00
2.174,43
103,54

Nota: O inventário será verificado por entidade externa.
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Em 2018, a combustão estacionária representou 80% das emissões do
escopo 1 da Copel, seguida de 9% de mudança do uso do solo, 8% de
combustão móvel e 3% das demais fontes. Em comparação com 2017,
houve uma redução global de 41% das emissões desse escopo, o que se
deve à parada da UTE FRA em função da modernização da usina, à realização
de campanhas para aumento do uso de etanol na Companhia e à redução de
atividades relacionadas à mudança do uso do solo.
No escopo 2, houve redução de 18% das emissões, o que se deve à redução
do consumo e das perdas de energia, além da redução do fator de emissão
do grid. As perdas correspondem a 99% das emissões da Copel, o que é
coerente para o setor elétrico.
Para o escopo 3, houve redução de 68% das emissões em comparação
com o ano anterior. Foram relatadas as seguintes fontes: deslocamento de
funcionários, disposição de resíduos, transporte e distribuição (upstream)
e viagens a negócio. O escopo 3 é ainda um desafio para a empresa,
principalmente a categoria bens e serviços comprados, e bens de capital.
Com relação às emissões relativas da Companhia, adotou-se como critério
de análise as emissões do escopo 1, porque são emissões diretas e, portanto,
podem ser tomadas ações sobre elas. Em relação aos denominadores,
foram escolhidos os mais relevantes para a Companhia e para os negócios
envolvidos.
Após verificação externa, o inventário será publicado nos
registros públicos do GHG Protocol e do Fórum Paranaense de
Mudanças Climáticas.

Empresa

Denominador

Emissões
escopo 1 tCO2e

Copel (Holding)

Receita (mil R$)

0,008

redução
de 44%

5,810

redução 32%

0,68

redução 57%

0,001

redução 68%

Copel GeT
Copel DIS
Copel CTE

Energia gerada
(GW.h)
Energia
disponibilizada
(GW.h)
Clientes

Performance

Nota: a redução das emissões se deve aos esforços nesse sentido, à parada da UTE FRA e ao
aumento tanto de receita, como de clientes na CTE.

Emissões atmosféricas (em t/ano) GRI 305-7
2016
2017
2018
NOx (óxidos de
709
2.510
3.219
nitrogênio)
SOx (óxidos de
2.764
15.344
18.108
enxofre)
COV
(Compostos
0,2
0
0
Orgânicos Voláteis)
MP (Material
709
277
986
particulado)
Nota: nos últimos três anos não houve emissões de Poluentes Orgânicos Persistentes (POP) e
Poluentes Atmosféricos Perigosos (HAP, na sigla em inglês).

Ainda em 2018, a Copel iniciou um processo de mapeamento de fornecedores
potencialmente emissores de GEE com o intuito de desenvolvê-los em
relação à mudança do clima, ou seja, de estimulá-los a realizarem os seus
inventários de GEE e, posteriormente, buscarem ações de mitigação de
suas emissões.
Os índices de intensidade de emissão referentes à Copel (Holding) e suas
subsidiárias integrais são:
Relato Integrado Copel 2018

26. GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS
GRI 103-1, GRI 103-2, PRME 1, 2, 3

Os recursos naturais renováveis não são infinitos. É o caso da água,
que pode se renovar conforme o regime de chuvas, mas que vem sendo
afetada, entre outros fatores, pelo consumo humano e pelas mudanças
climáticas, entre outros eventos. Esse recurso é um dos que move a
Copel, que gera boa parte da energia por meio de suas hidrelétricas.
A Companhia possui, também, termoelétricas movidas a combustíveis
fósseis, recursos finitos e não-renováveis.

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
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Esse cenário torna o gerenciamento de recursos naturais fundamental
para a sustentabilidade da Copel, que deve se preparar para cenários
de escassez hídrica e transição para uma economia de baixo carbono,
podendo antecipar-se por meio do acompanhamento da disponibilidade
dos recursos naturais, da melhoria contínua na gestão desses recursos
e do planejamento estratégico.

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Os recursos naturais influenciam diretamente as atividades da Copel e
esta impacta igualmente a natureza. Esses impactos variam conforme
o recurso utilizado e o empreendimento em questão. Relativamente à
água, principal recurso natural utilizado pela Copel, pode-se alterar o
regime hidrológico de rios onde são instaladas hidrelétricas; influenciar
o microclima pela presença de reservatórios e a remoção da vegetação,
alterar a qualidade da água e da fauna aquática em reservatórios,
entre outros. Há impactos também na biodiversidade, como afetação
das dinâmicas ecológicas, perda de habitats, redução de populações,
favorecimento de espécies invasoras.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI

Os estudos ambientais, realizados conforme exigências regulatórias,
apontam os impactos com detalhes e permitem o desenvolvimento de
ações para mitigação dos efeitos nocivos causados pela Copel, gerando
melhoria da biodiversidade e da preservação, ou, ainda, recuperação de
áreas e espécies ameaçadas. GRI 102-15, 102-29

ANEXOS
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Os stakeholders esperam que a Copel atue de modo responsável, fazendo
o possível para preservar os recursos naturais e buscando identificar
novas oportunidades de negócios relativas à sua utilização. A Política
de Sustentabilidade estabelece as diretrizes dessa atuação, devendo ser
seguida pela Copel, por suas subsidiárias integrais e pelas controladas. A
Companhia também segue, como um todo, as condicionantes regulatórias
para cada tipo de empreendimento e as premissas do Programa de
Ecoeficiência. De acordo com essas diretrizes e compromissos, são
estabelecidas metas de gerenciamento de recursos naturais.
Metas de gerenciamento de recursos naturais
Tipo de meta
Meta
Status
+ 2%
Ao fim de 2018,
Redução de 10% no
a Copel registrou
Redução de
consumo de água até
aumento de 2% no
consumo de água
dezembro de 2019,
consumo de água, em
nos processos
tendo como base o
relação ao consumo
administrativos
consumo do ano de
de 2014, portanto, a
2014
meta não foi atingida
até o momento
-- 15%
Redução de 10% no
Ao fim de 2018,
Redução do
consumo de energia
a Copel registrou
consumo de energia
até dezembro de
redução de 15% no
nos processos
2019, tendo como
consumo de energia
administrativos
base o consumo do
elétrica em relação
ano de 2014
ao consumo de 2014.
Meta superada
Ao fim de 2018,
Alcançar 50% de
a Copel chegou à
Redução do uso de
impressões em modo média de 41,93% de
papel (fatura digital e
duplex até dezembro impressões duplex.
impressões duplex)
de 2018
A meta ainda não foi
atingida
Banco de imagens
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As ações para alcançar as metas relativas a
água, energia e papel fazem parte do Programa
Ecoeficiência, que tem como objetivo apoiar
projetos para melhor aproveitamento desses
recursos, sensibilizando as diversas áreas
da Companhia e indo ao encontro da diretriz
estratégica de obtenção de excelência em custos,
processos e qualidade. O programa também atua
nas linhas de mobilidade e combustível, educação
e comunicação. Em 2018, foram realizados teste
de dispositivo para redução no consumo de água
em vasos sanitários; gestão do consumo de água,
energia e combustíveis; e campanhas educativas.
A campanha de incentivo ao uso de etanol na
frota de veículos foi mantida e foi criada a
campanha Copel sem Plástico, visando à redução
do consumo de copos desse material. Quanto
ao uso de energia, o destaque foi a ação para
a redução do consumo nos microcomputadores.
Com relação à mobilidade, destacaram-se as
iniciativas “Dia de Bike ao Trabalho” (11 de maio),
“Dia Mundial sem Carro” (semana de 17 a 22 de
setembro) – emissões zero (pedestres e ciclistas)
e a I Pedalada Interpolos Copel.
O gerenciamento de resíduos, é feito por
meio do Programa de Gestão Corporativa
de
Resíduos,
disponível
para
consulta
na pág. 134.
A avaliação da gestão dos recursos naturais pela
Copel é feita por terceira parte, em processos
de auditoria e avaliações de desempenho em
iniciativas como o Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE). Essas avaliações permitem
a comparação com outras empresas do setor e
envolvem, muitas vezes, os stakeholders.

26.1. GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS
NAS SUBSIDIÁRIAS INTEGRAIS
GRI 102-15, 102-29

A gestão dos impactos das subsidiárias nos
recursos naturais está alinhada às diretrizes
da Copel (Holding). Na Copel Distribuição, os
impactos mais relevantes são indiretos, pois a
fabricação de diversos materiais para o sistema
de distribuição de energia elétrica é feita a
partir de recursos naturais finitos. A subsidiária
busca minimizá-los reciclando ou reutilizando
99% dos resíduos gerados (veja na pág. 134).
Os impactos diretos da Copel Distribuição estão
atrelados ao uso de combustíveis derivados de
petróleo para a operação da frota, o que se
objetiva reduzir em 2% até 2019, e para os
geradores de backup.
A Copel Distribuição utiliza um sistema que
permite centralizar os custos em uma conta
única, oferecendo informações de valores,
datas, volume em l, tipo de combustível e
postos onde as compras foram realizadas
para controle de consumo de combustível.
Por meio do Programa de Ecoeficiência, em
conjunto com as áreas de gestão de frota, a
subsidiária realizou campanha para incentivo
do uso de etanol em substituição à gasolina.
As ações realizadas tiveram resultado rápido
e significativo no aumento do consumo de
etanol. GRI 302-5
Na Copel Geração e Transmissão, os principais
impactos estão diretamente ligados à extração
de carvão mineral para abastecer a Usina
Termoelétrica de Figueira e, indiretamente,

ao uso de combustíveis fósseis, derivados
do petróleo, e de recursos minerais. Para
identificar e reduzir os impactos, a subsidiária
executa os estudos ambientais, já mencionados
na pág. 125, e ações resultantes dessas
avaliações. Todas as atividades da empresa
relacionadas ao uso de recursos não
renováveis seguem as exigências regulatórias
do setor elétrico.
Para a conservação dos recursos hídricos
utilizados na geração de energia, a Copel
GeT desenvolve atividades relacionadas ao
monitoramento da qualidade da água e ao
monitoramento das Áreas de Preservação
Permanente. A subsidiária mantém atuantes
comissões internas e um grupo centralizado
com o objetivo de discutir a gestão de
seus reservatórios. A subsidiária também
participa ativamente dos comitês das bacias
hidrográficas em que seus empreendimentos
de geração hidrelétrica estão inseridos.
Na Copel Telecom os impactos mais relevantes
também são indiretos, pois diversos materiais
para a implantação, operação e manutenção
de soluções em telecomunicações são
fabricados a partir de recursos naturais finitos.
A empresa, seguindo as diretrizes do Programa
Ecoeficiência e do Programa Corporativo
de Gestão de Resíduos, executa um projeto
de reciclagem de resíduos típicos de sua
operação, como baterias e fibras ópticas,
e tem o compromisso de reciclar 100%
desses resíduos.
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ISO 14001
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Usina Governador Ney Braga, Autor: Carlos Borba

Algumas das usinas da Copel Geração e Transmissão
obtiveram, entre 2017 e 2018, a certificação ISO
14001 (Sistemas de Gestão Ambiental), são elas:
Usina
Data da certificação
Usina Hidrelétrica Salto do Vau
2018
Usina Hidrelétrica Governador Bento
2018
Munhoz da Rocha Netto
Outras usinas que detêm certificação
Usina Hidrelétrica Governador José Richa
2017
(Salto Caxias)
Usina Hidrelétrica Governador Ney
2017
Aminthas de Barros Braga (Segredo)
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26.2. CONSUMO DE ÁGUA
O consumo de água da Copel em 2018 foi de 115 milhões de metros cúbicos, 22% inferior ao registrado em 2017. A
retirada de água de fontes subterrâneas e superficiais usada nas operações de geração, transmissão e distribuição de
energia é controlada diretamente pelas subsidiárias e o consumo administrativo é proveniente de abastecimento público
(Sanepar). Incluindo a água utilizada para resfriamento em usinas da Copel GeT (100 milhões de m3), o total salta para 215
milhões de m3. GRI 102-48
A meta da Copel (Holding) e das subsidiárias é de reduzir o consumo em 14% até 2019. Para alcançá-la, os dados de
consumo são analisados rotineiramente e eventuais anormalidades são averiguadas. Nos maiores edifícios ocupados pela
Companhia, é feita análise semanal do hidrômetro em busca de possíveis vazamentos.
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Consumo de água por fonte (m³) – GRI 303-1
Copel GeT
Copel DIS
Copel CTE
114.661.682,07
52.481,00
22.462,00
87,09
37,27
-
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Fontes superficiais
Fontes subterrâneas
Água pluvial
Abastecimento municipal
45.081,00
de água
Total
114.759.331,16
Água utilizada para
99.819.948,83
resfriamento das usinas
Total de água utilizada pela
214.579.279,99
Copel GeT
Total de água consumida pela Copel
considerando a água de resfriamento

Copel Holding
-

Total Copel
114.661.682,07
74.943,00
124,36

77.115,00

714,00

8.291,00

131.201,00

99.614,27

714,00

8.291,00

114.867.950,43

-

-

-

-

214.687.899,26

Comparativo do consumo de água nos últimos três anos (m3)

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

GRI 303-1

147.492.205

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

114.867.950

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE

99.616.894

DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
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2016

129

2017

2018

Nota: não considera a água utilizada para resfriamento.
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A Copel também faz reciclagem e reuso de água pluvial captada em
quatro cisternas, sendo duas da Copel GeT, em Londrina, e duas da Copel
DIS, em Castro e Jaguariaíva. Em 2018, 124,36 m3 foram reciclados e
reutilizados. Na Copel GeT, o uso é feito em rega de plantas, limpeza de
vidros e calçadas, enquanto na Copel DIS a água é consumida em vasos
sanitários. GRI 303-3
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Volume de água reciclada e reutilizada em 2018 (em m3)
Copel GeT
87,09
Copel DIS
37,27
Total
124,36
26.2.1. Descarte de água

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

Todas as empresas da Copel, incluindo a Copel (Holding), fazem apenas
descarte de esgoto doméstico.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

26.2.2. Reservatórios e qualidade da água
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São avaliadas possíveis intervenções ambientais nos lagos e respectivos
entornos, e definidas medidas específicas para sanar as irregularidades
identificadas quanto a construções na área de concessão, ao lançamento
de efluentes, à estabilidade de taludes, ao uso e à ocupação de
Áreas de Proteção Permanente, à caça e pesca ilegais, entre outros.
Para auxiliar no processo de preservação das áreas de relevante
interesse ambiental, a Companhia mantém convênio com o Batalhão
de Polícia Ambiental do Estado do Paraná e participa ativamente dos
Comitês de Bacia Hidrográfica e do Conselho Nacional e Estadual de
Recursos Hídricos.
Em relação à qualidade da água dos rios e reservatórios sob influência
de seus empreendimentos, a Copel GeT realiza o monitoramento
periodicamente. Atualmente, a malha conta com quarenta pontos de
acompanhamento, por meio dos quais são analisados diversos parâmetros
físico, químicos e biológicos. Os resultados das análises são interpretados
e apresentados em relatórios anuais ao Instituto Ambiental do Paraná
(IAP).
26.3. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS

A alteração do fluxo das águas, devido à construção das usinas
hidrelétricas, é o principal impacto da Copel relacionado aos recursos
hídricos. Por isso, a Companhia atua na gestão socioambiental de seus
empreendimentos desde a construção até a fase de operação, realizando
estudos, buscando mitigar os riscos, e atendendo às legislações
ambientais pertinentes. Mantém, para tanto, rede de monitoramento nas
bacias hidrográficas com aproveitamento hidrelétrico em operação.
A rede é composta por diversas estações hidrológicas, em que são
coletados dados sobre nível de água de rios e reservatórios, e dados
pluviométricos. Esses dados, após processamento no Sistema de
Monitoramento de Reservatórios (SMR), auxiliam e orientam a operação
das usinas hidrelétricas. Consulte-os no site da Copel.
Adicionalmente, a Copel Geração e Transmissão mantém um programa
específico de inspeções ambientais periódicas em seus reservatórios.

GRI 302-1

O Programa Ecoeficiência consolida os dados de consumo de energia da
Copel, que abrangem as informações provenientes da Copel (Holding)
e das subsidiárias integrais Geração e Transmissão, Distribuição
e Telecomunicações, considerando praticamente a totalidade das
instalações da Companhia no Paraná. O Programa Ecoeficiência não
monitora as instalações de outros estados, como São Paulo, Mato
Grosso e Rio Grande do Norte. O consumo da Copel Comercialização
está embutido no apresentado pela Copel (Holding), pois essa subsidiária
ocupa os mesmos edifícios e também utiliza somente energia elétrica.
O consumo de energia na Copel em 2018 foi de aproximadamente
de 1,5 milhão de GJ. Esse total é 36% inferior ao registrado em 2017.
Com relação à energia elétrica, o consumo foi de 102,8
mil GJ, 14% inferior ao do ano anterior. A Copel tem como
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meta reduzir 10% do consumo de energia elétrica até o final de 2019, tendo como base o consumo de 2014.
A meta foi fracionada em 2% ao ano. A Copel (Holding) registrou aumento de 8% no consumo de 2017 para 2018
em decorrência, principalmente, de ter assumido a responsabilidade pelos edifícios anteriormente ocupados pela Copel
Renováveis, subsidiária que foi incorporada pela Copel GeT em 2017, tendo seus empregados realocados para os prédios
ocupados por essa subsidiária integral.
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O consumo de energia elétrica da Copel Telecomunicações também aumentou (7%) em função do crescimento significativo
das operações da empresa. A Copel DIS e a Copel GeT superaram a meta, atingindo redução de 18% e 3% respectivamente
em relação a 2017. GRI 302-1, 302-4, 305-5
A única subsidiária a fazer o controle do consumo de energia fora da organização é a Copel Distribuição, que contabilizou,
em 2018, 10.135,56 GJ em serviços de transporte de materiais. As viagens aéreas dos empregados da Copel (Holding) e de
todas as subsidiárias são calculadas somente em termos de CO2 e incluídas no inventário de emissões do Escopo 3 (outras
emissões indiretas – veja pág. 123). GRI 302-2

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

A intensidade energética, medida para toda a Companhia pela métrica de consumo de energia elétrica dentro da organização
dividido pelo número de empregados próprios, foi de 13,50 no ano. GRI 302-3

GOVERNANÇA CORPORATIVA

O Programa Ecoeficiência acompanha os dados de consumo de energia elétrica mensalmente, investigando alterações
significativas junto às áreas responsáveis pelas instalações e atuando para corrigi-las. O programa também prevê campanhas
de sensibilização junto aos funcionários e apoia melhorias de infraestrutura, incluindo o uso de equipamentos mais eficientes,
como lâmpadas de LED. GRI 302-4
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PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS

Com relação ao consumo de combustíveis, em 2018 a quantidade total de veículos foi reduzida e muitos veículos próprios
foram substituídos por veículos alugados. Foram privilegiados modelos mais novos e eficientes, como os do tipo flex.
Adicionalmente, as subsidiárias vêm promovendo campanhas de incentivo para o uso de combustíveis provenientes de
fontes renováveis. GRI 302-4, 302-5, 305-5
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Intensidade energética dentro da Copel (GJ consumidos/nº de empregados próprios) em 2018 GRI 302-3
Copel (Holding) e
Copel GeT
Copel DIS
Copel CTE
Total
Comercialização
Energia Elétrica (GJ)
25.668,00
73.609,11
2.594,52
886,00
102.757,63
Nº de empregados
1.660
5.364
478
109
7.611
Intensidade
15,46
13,72
5,43
8,13
13,50

Relato Integrado Copel 2018

Consumo de energia dentro da Copel (em GJ) GRI 102-48, 302-1
Copel GeT
Copel DIS
Copel CTE
Copel (Holding)
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Consumo de fontes
não renováveis
Óleo diesel
Gasolina
Carvão
GLP
Querosene de avião
Total
Consumo de fontes
renováveis
Etanol
Biodiesel
Total
Consumo de
energia elétrica
Total do consumo de
energia em 2018
Venda de energia
elétrica

-

-

-

-

-

15.990,27
1.875,73
1.183.661,95
2.730,91
1.204.258,86

117.766,61
5.315,52
123.082,13

1.353,63
612,38
1.966,01

-

135.110,51
7.803,63
1.183.661,95
0,00
2.730,91
1.329.307,00

-

-

-

-

-

7.922,56
1.471,66
9.394,22

22.647,77
11.750,83
34.398,60

3.942,52
126,53
4.069,05

-

34.512,85
13.349,02
47.861,87

25.668,00

73.609,11

2.594,52

886,00

102.757,63

1.239.321,08

231.089,84

8.629,58

886,00

1.479.926,50

49.402.688,40

-

-

-

49.402.688,40

Nota:
1. Para a conversão do consumo de combustíveis em l para GJ foi utilizado o poder calorífico de cada combustível. Poder calorífico (GJ/ton) por combustível: gasolina
- 43,54; etanol anidro - 28,26; etanol - 26,38; óleo diesel - 42,29; biodiesel - 37,68; GLP - 46,47.
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Total Copel

Copel
Copel
Copel
Copel
Total

GeT
DIS
CTE
(Holding)

Consumo de energia elétrica 2017 x 2018 (em GJ) GRI 102-48, 302-1
2016
2017
2018
28.225,44
26.358,48
25.668,00
76.176,00
89.685,36
73.609,11
2.363,04
2.428,56
2.594,52
671,04
820,08
886,00
107.435,52
119.292,48
102.757,63

Variação 2017 x 2018
-3%
-18%
7%
8%
-14%
Relato Integrado Copel 2018

CONTEXTO DO SETOR

Consumo de combustíveis 2017 x 2018 (em GJ)
Total Copel
Consumo de fontes
2017
2018
não renováveis
162.287,43
135.110,51
Óleo diesel1
Gasolina
36.972,11
7.803,63
2
1.926.305,16
1.183.661,95
Carvão
Gás liquefeito
68.375,533
0,00
de petróleo3
Querosene de aviação
2.994,21
2.730,91
Total
2.196.934,44
1.329.307,00
Consumo de
2017
2018
fontes renováveis
Etanol
12.647,72
34.512,85

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

Biodiesel
Total
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Total do consumo de
combustíveis

12.647,72
2017

13.349,02
47.861,87
2018

2.209.582,16

1.377.168,87

Material
Poste de concreto
Carvão mineral
Transformador
Cabo de alumínio
Cruzeta de concreto
Ferragens
Artefatos de concreto
Isolador porcelana

Peso (em kg) - estimado
64.358.688
51.414.625
2.958.939
2.444.910
1.452.992
1.130.568
983.009
538.058

Notas: 1. Soma do diesel usado no transporte e nos geradores de emergência.
2. O carvão é utilizado para a produção de energia em uma usina termelétrica.
3. Soma do consumo nas empilhadeiras e cozinhas da companhia. Dados omitidos em 2018, pois
não são significativos.
4. Etanol, gasolina, GLP e querosene de aviação são os combustíveis usados nos meios de
transporte pertencentes à Companhia.

26.4. CONSUMO DE MATERIAIS
GRI 301-1

A Copel utilizou na execução de suas atividades operacionais, em 2018,
127,6 mil t de materiais, sendo que os mais utilizados estão detalhados
na tabela a seguir.

Banco de imagens
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Ativo de transmissão da Copel

26.4.1. Consumo de papel
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A Copel controla dados de impressão e cópias por meio de relatórios
mensais elaborados pela empresa que fornece o serviço. Esses reportes
incluem dados como quantidade de impressão, valor de faturamento,
atendimentos prestados e informações de gestão. Em 2018, a Copel
economizou 3.539.381 folhas de papel com o uso do formato duplex.
Esse número equivale a 7.079 resmas e seria correspondente a
aproximadamente 472 árvores, conforme descreve a norma internacional
IFS (International Featured Standards), na qual 1 árvore é igual a 7.500
folhas de papel.
As principais ações realizadas em 2018 para a redução do consumo de
papel e impressões estão descritas nas págs. 83 e 126.
26.5. GESTÃO DE RESÍDUOS
GRI 306-2

O Programa de Gestão Corporativa de Resíduos tem como objetivos a
redução na geração, a valorização do material descartado e a promoção
da logística reversa. Todos os processos adotados pela Companhia estão
em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e toda a
legislação pertinente.
Os resíduos gerados nas operações são devidamente segregados e
enviados para o armazenamento adequado até sua destinação. Em
2018, 63.284 t foram descartadas pela Copel, 12,26% a menos que
em 2017. O maior volume foi destinado à reciclagem – 49.906,43 t.
Foram descartados em aterro as cinzas da Usina Térmica Figueira, que
representaram 98% desses descartes, os demais resíduos descartados
foram rejeitos administrativos e materiais contaminados com óleo.
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A Copel (Holding) e as subsidiárias integrais têm metas diferentes de
descarte, porém todas relacionadas à reciclagem. Na Copel GeT, o objetivo
é dar esse tipo de destinação a 60% dos resíduos gerados anualmente
(excluindo-se as cinzas). Em 2018, essa meta foi alcançada. Na Copel
DIS, a meta para o ano era enviar para a reciclagem ao menos 95% (em
massa) dos resíduos, valor que foi superado no ano, pois a subsidiária
atingiu 99,6% de reciclagem (incluindo alienações). A Copel CTE busca
reciclar 100% dos resíduos típicos da operação de telecomunicações,
como sucata de fibra óptica e baterias, o que também foi conquistado
em 2018. A Copel (Holding) tem por objetivo destinar a associações
de catadores os resíduos administrativos gerados por 78% de seus
empregados até o fim de 2019. Em 2018, essa porcentagem ficou em
74%.
Como boa prática, para cumprimento da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, a Companhia mantém a Coleta Seletiva Solidária, que consiste
na destinação dos resíduos administrativos recicláveis para associações
e cooperativas cadastradas por meio de Chamada Pública. A iniciativa
cumpre importante função social, pois fortalece o protagonismo das
associações e cooperativas de catadores. Em 2018, a prática beneficiou
420 famílias, gerando renda média mensal de R$ 309 por família.
Com relação aos prestadores de serviços, estes devem atender a cláusula
contratual que exige a correta destinação dos resíduos classificados
como sobras de obras.
Destinação de resíduos em 2018 (em toneladas) – GRI 306-2
2017
2018
Resíduos
Resíduos
Resíduos
Resíduos
não
não
perigosos
perigosos
perigosos
perigosos
Reciclagem
5.490,30 45.877,40 7.577,27 42.329,19
Compostagem
31,10
0,00
29,28
Incineração
0,05
1,08
0,00
Aterro
0,76
20.688,40
63,12
13.249,15
Coprocessamento
33,04
3,75
34,90
0
Total
5.524,15 66.600,65 7.676,37 55.607,62

Usina Governador Bento Munhoz, Guilherme Pupo
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Descarte total de resíduos (em t)

72.124,80
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2018

26.6. ECOSSISTEMAS
26.6.1. Impactos dos empreendimentos e mitigação
GRI 102-15, 102-29, 304-2

Em conformidade com seus princípios e legislação pertinente, a Copel
realiza estudos ambientais antes da fase de instalação de novos
empreendimentos, buscando determinar e mitigar os impactos causados
no ecossistema.
Empreendimentos de geração afetam o meio físico, biótico e social,
podendo alterar processos ecológicos, composição das espécies de
fauna e flora, e impactar o modo de vida da população e o patrimônio
histórico-cultural. Visando amenizar os impactos, a Copel monitora e
resgata flora e fauna, e age na recuperação de Áreas de Preservação
Permanente (APPs), reposição florestal, no monitoramento e resgate
arqueológico, entre outras ações. Muitas das iniciativas são realizadas na
fase de implantação do empreendimento, podendo ter desdobramentos
na fase de operação.

Relativamente às instalações de distribuição e transmissão de energia,
os principais impactos se concentram na fase de implantação, quando a
vegetação é suprimida para implantação do sistema. Esse processo pode
aumentar a fragmentação florestal dos ambientes e implicar na redução
da população das espécies nativas, devido, entre outros motivos, ao
aumento do efeito de borda, à redução de habitats da fauna e ao aumento
da caça na região. Nas linhas de distribuição pode ocorrer o favorecimento
de espécies exóticas, exóticas invasoras e outras espécies oportunistas,
que encontram condições ideais para se estabelecer devido à abertura
de clareiras para a construção de estruturas e lançamento de cabos.
Um outro risco para à biodiversidade (aquática e terrestre) é o vazamento
de óleo de transformadores e outros equipamentos que podem contaminar
o solo e o lençol freático caso não sejam contidos. A Copel adota medidas
preventivas durante a operação, reduzindo assim o vazamento de óleo.
Em 2018 a Copel GeT registrou o vazamento de 150L de óleo hidráulico
(implantação do Parque Eólico SBN III) e que foi sanado com a remoção
e destinação do solo contaminado, sem que nenhuma superfície hídrica
fosse afetada. Na Copel DIS houve o derramamento de 38.200 L de óleo
mineral isolante de equipamentos elétricos que em sua quase totalidade
foram contidos em separadores de água-óleo, já o solo contaminado foi
removido e destinado adequadamente. GRI 306-3
Quando da escolha dos terrenos para a implantação de subestações de
energia, a Copel Distribuição realiza Análise Ambiental Prévia verificando,
assim, eventuais restrições socioambientais.
Para definição do traçado das linhas de transmissão, é realizada análise
multidisciplinar, buscando o menor impacto possível ao ambiente natural,
considerando as questões econômicas e sociais do traçado escolhido. Em
alguns casos, contudo, é inviável desviar o caminho das linhas de fragmentos
florestais e, por essa razão, os projetos têm buscado minimizar a supressão
vegetal, restringindo-se, por vezes, apenas à abertura para lançamento dos
cabos que, em alguns casos, é feito com drones, evitando o corte raso
das espécies nativas. Os projetos preveem, também, sempre que possível,
estruturas alteadas, preservando a vegetação.
Relato Integrado Copel 2018

A Copel conta com programas ambientais como Monitoramento e Controle
da Supressão de Vegetação, Reposição Florestal, Monitoramento e
Controle de Processos Erosivos e Afugentamento e Resgate de Fauna,
sempre que aplicáveis aos empreendimentos. Além disso, nas linhas
de distribuição de média tensão, o uso das redes compactas diminui a
necessidade de poda de árvores.
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Em 2018, foram elaborados pela Copel e por acessantes os seguintes
relatórios ambientais para licenciamento:
Relatório
Relatório Ambiental Simplificado
(RAS)

Quantidade
12 subestações e 6 Linhas de
Distribuição de Alta
Tensão (LDAT)

Relatório de Detalhamento de
Programas Ambientais (RDPAs)

3 subestações e 6 LDATs

Análise Ambiental Prévia

12 subestações de tensão 34,5
kV e 138 kV

Em nenhum desses estudos foram identificados impactos de alta
relevância para a biodiversidade.

Dentre os impactos à fauna, a colisão ou eletrocussão de aves é um
impacto direto dos empreendimentos de distribuição de energia. As
principais espécies afetadas são as de hábitos gregários, como aves
aquáticas de médio a grande porte. Já a morte por eletrocussão é mais
comum em aves rapinantes. Esse impacto pode ser verificado na LDAT 138
kV Marechal Cândido Rondon – Santa Helena, que tem 65 quilômetros
de extensão, mas cujo maior potencial de colisão ocorre em ambientes
específicos, como cursos de rios e áreas úmidas (aproximadamente 2,5
km), de acordo com o Relatório Ambiental Simplificado. O problema,
contudo, pode ser minimizado por meio da sinalização da linha nos locais
com maior possibilidade de acidentes.
O Programa de Monitoramento de Avifauna e Quiropterofauna da LDAT
138 kV Marechal Cândido Rondon – Santa Helena é composto por
uma série de etapas com o objetivo de avaliar o impacto das linhas
na comunidade de aves e morcegos. Para a avifauna, o programa
contempla a descrição da comunidade de aves e dos ecossistemas
pelos quais a LDAT transpassa, bem como a avaliação da necessidade
de instalação de sinalizadores, a seleção de áreas prioritárias e o
posterior monitoramento do comportamento das aves em relação à
sinalização. Para quiropterofauna, o programa engloba o monitoramento
da abundância dos morcegos, em campanhas de campo antes e após da
implantação da LDAT.

A Copel Geração e Transmissão, por sua vez, elaborou inventários
florestais para seis empreendimentos e concluiu a elaboração do
Projeto Básico Ambiental para uma Linha de Transmissão. A subsidiária
também desenvolveu todos os subprogramas ambientais previstos no
Programa de Gestão Ambiental para empreendimentos hidrelétricos em
operação, como monitoramento da qualidade da água, monitoramento
da ictiofauna, inspeção ambiental dos reservatórios, monitoramento das
Áreas de Preservação Permanente, entre outros.

Em 2018, ocorreu a primeira etapa do Programa de Monitoramento
de Aves. Foi feito diagnóstico das localidades com maior potencial de
acidentes, que serão monitoradas em uma segunda fase do estudo.
Está prevista a sinalização de aproximadamente 2,4 km da LDAT.
Também foram realizadas as duas primeiras etapas do monitoramento
de quiropterofauna.

A Copel Telecomunicações concentra suas operações no Paraná e
compartilha a infraestrutura das subsidiárias de transmissão e distribuição
da Copel, tendo, portanto, os mesmos impactos a que estas estruturas
estão sujeitas.

Ainda em relação à fauna, foi publicada internamente, em janeiro
de 2018, a “Instrução Técnica do Meio Ambiente 10-21: Manejo de
abelhas africanizadas, vespas e abelhas sociais nativas”, que caracteriza
os três grupos, abordando aspectos legais e medidas específicas. A
instrução foi construída a partir da necessidade de definir procedimento
e nortear as ações em situações de encontro com esses insetos. Para
Relato Integrado Copel 2018

efetivação da indústria técnica foi realizado o
curso de Manejo de Abelhas, contanto com a
participação de 20 empregados.
26.6.2. Case Copel Distribuição
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A Copel Distribuição foi case na publicação
“Tendências em serviços ecossistêmicos”,
publicada em 2018 pelo Centro de Estudos
em Sustentabilidade (GVces), da Escola de
Administração de Empresas da Fundação Getúlio
Vargas (FGV EAESP), por comparar os impactos
e as externalidades entre o uso de manejo
integrado de vegetação em sistemas elétricos e
o uso da roçada.
Para manter a segurança e a qualidade do
fornecimento de energia, periodicamente
as concessionárias realizam a manutenção
das faixas de passagem de linhas e redes de
distribuição de energia nas áreas rurais por meio
de roçado manual ou mecanizada, que resulta,
geralmente, na completa remoção da vegetação.
O setor elétrico vem estudando como substituir
essa prática pelo Manejo Integrado de Vegetação
(MIV), um conjunto de condutas que visa ao
estabelecimento, em longo prazo, de uma
comunidade de plantas cujas características
de crescimento não interfiram no desempenho
operacional das instalações elétricas ou que
demandem o mínimo de intervenções, além de
prover proteção para o solo e abrigo e alimentação
para a fauna, entre outros benefícios.
A prática vem se mostrando mais vantajosa do
que a roçada tradicional, além de apresentar
um balanço de emissões mais favorável. Com o

MIV, as intervenções mais brandas e espaçadas
permitem maior conservação do solo tanto em
propriedades físico-químicas quanto no seu
estoque de carbono orgânico. Não foi possível
estimar, até o momento, a valoração da taxa de
erosão devido à restrição de dados, contudo,
esse índice confirma os benefícios do MIV em
comparação com a roçada. O manejo também
propicia cobertura herbáceo-arbustiva, que
provê proteção para o solo contra a erosão.
O MIV também pode contribuir com o habitat
para a vida silvestre, a prevenção de incêndios
florestais e a provisão de produtos medicinais e
não madeireiros. Assim, pode-se confirmar que
o manejo integrado de vegetação mantém, em
parte, os benefícios ambientais que a vegetação
nativa proporciona, ao contrário da roçada, que
praticamente os anula.
Embora os resultados do MIV sejam favoráveis,
devido às restrições encontradas para valoração
completa em decorrência da indisponibilidade
de dados, esse tema foi incluído dentro
de uma proposta de projeto de pesquisa e
desenvolvimento sobre manejo integrado de
vegetação, que está em elaboração.
Está em andamento também o MIV no
empreendimento de linhas de distribuição de
alta tensão que passa pelo Parque Nacional
Saint-Hilaire/Lange (LDAT 138 Kv Posto Fiscal
– Matinhos, Guaratuba – Matinhos e Posto
Fiscal – Guaratuba), no litoral paranaense. Após
implantação, análise e aprovação desse projeto,
a medida poderá ser replicada para outras
unidades de conservação.

26.6.3. Áreas protegidas

GRI 304-1

A Copel Distribuição e a Copel Geração e
Transmissão possuem 82,146 km de linhas
de distribuição de alta tensão (69 e 138 kV)
que passam por unidades de conservação
de Proteção Integral no estado do Paraná.
Essas instalações, bem como seu tamanho
e valor para a biodiversidade da área em que
se encontram, estão detalhadas nos anexos
da pág. 229.

Copel conclui retirada das
torres de transmissão do
Parque Guartelá
A Copel concluiu, em abril, a
retirada das torres metálicas
da linha de transmissão que
cortavam o Parque Estadual do
Guartelá e a Reserva Particular
de Patrimônio Natural Itaytyba,
na região central do Paraná. A
desmontagem e retirada das 17
torres presentes nas unidades
foi realizada manualmente,
devido ao difícil acesso às
estruturas.
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A linha foi instalada no local há mais de 50 anos, antes da conversão
daquelas áreas em unidades de conservação. Com a reconstrução da
linha Figueira – Ponta Grossa Norte, em 2017, o traçado foi alterado,
atendendo a uma solicitação do Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

Todo o material coletado e documentado nas pesquisas foi encaminhado
ao Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história da Universidade
Estadual de Maringá.
26.6.4. Compensação florestal
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Além de contribuir para a beleza de um dos maiores cânions do mundo,
o deslocamento da linha ajuda a proteger as unidades de conservação,
ao evitar o impacto ambiental decorrente das atividades de manutenção
e reparo das estruturas. Essas áreas compõem um dos últimos
remanescentes bem conservados de campos com vegetação nativa na
porção central do Estado do Paraná. Também abrigam uma rica flora,
com espécies raramente observadas ou sob ameaça de extinção, como
imbuia, ipê-roxo, pinheiro-do-paraná, peroba e pau-marfim. Ali, ainda
são encontrados espécimes ameaçados da fauna brasileira, como o
lobo-guará e a onça parda.
No traçado original, a linha antiga aproximava-se também de sítios
arqueológicos de arte rupestre, que são importantes referências do
Patrimônio Arqueológico do Paraná. Por conta da obra para a retirada
da linha de transmissão, a Copel financiou estudos em diversos desses
sítios, onde foram encontrados artefatos de pedra e cerâmicos. Também
foram descobertos e documentados sete novos sítios de arte rupestre,
caracterizados por pinturas artísticas em paredes rochosas.
Os trabalhos incluíram, ainda, o recadastramento e o tratamento
de imagens de mais 28 sítios conhecidos no Parque Guartelá e em
propriedades vizinhas. Adicionalmente, a Copel promoveu um Programa
Integrado de Educação Patrimonial, incluindo levantamento de cultura
imaterial nos municípios abrangidos pelo empreendimento e atividades
com estudantes. Funcionários, guias e condutores de turismo que atuam
no Parque Estadual do Guartelá e arredores também participaram de
cursos de capacitação promovidos pela Companhia.

Desde 2012, a Copel Geração e Transmissão e o Instituto Ambiental
do Paraná (IAP) atuam na produção de mudas florestais nativas para a
restauração de Áreas de Preservação Permanente, Reservas Florestais
Legais e Áreas de Reposição Florestal do Estado do Paraná. À Copel,
cabe ceder postos a trabalhadores terceirizados para se dedicarem
exclusivamente à produção das mudas.
Outra parceria relevante da Copel Geração e Transmissão é com o Batalhão
de Polícia Ambiental (BPAmb) que garante agilidade e efetividade nas
ações de proteção das áreas de preservação permanente do entorno
de seus reservatórios, agindo preventivamente na proteção dos corpos
hídricos, fauna e flora.
Ainda no âmbito da compensação florestal, a Copel GeT realiza a
recuperação de áreas anteriormente degradadas em compensação
pela supressão vegetal necessária à implantação de alguns de seus
empreendimentos. Via de regra, são apresentados os projetos de
recuperação ao órgão ambiental responsável e, após a aprovação,
é realizado o plantio de espécies nativas em áreas que antes eram
ocupadas principalmente por pastagens, as quais são acompanhadas
por manutenções e vistorias periódicas até que atinjam o estágio de
desenvolvimento em que não são mais necessárias intervenções.
A subsidiária é responsável, ainda, por proteger diversas áreas que
possuem alto valor para a biodiversidade, por meio de monitoramento
constante. As áreas recuperadas e protegidas pela Copel GeT são
apresentadas a seguir.
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Unidades de uso sustentável
Nome

Localização
Entre os municípios
de São José dos
Pinhais e Tijucas do
Sul (Paraná)
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Entre os municípios
de São José dos
Pinhais e Guaratuba
Entre os municípios
de Guaratuba,
Morretes e São José
dos Pinhais
Entre os municípios
de Ponta Grossa e
Carambeí
No município de
Castro

Tamanho
3.513,34 hectares

26.6.5. Programa Florestas Urbanas
8.798,70 hectares

812,14 hectares

88,72 hectares
40,10 hectares

Unidades de proteção integral
Parque Estadual Pico No município
225,98 hectares
do Marumbi
de Morretes
Parque Estadual do
Pico do Paraná

No município
de Antonina

865,18 hectares

Estação Ecológica
Tia Chica

Entre os municípios
de Candói e Reserva
do Iguaçu

423,12 hectares

Estação Ecológica Rio No município
dos Touros
de Pinhão

1.231,06 hectares

Parque Estadual
Rio Guarani

2.235 hectares

No município de
Três Barras

A Copel Distribuição realizou ações compensatórias de reposição
florestal, devido à supressão de vegetação em linhas de distribuição e
subestações, doando mudas a particulares e prefeituras para plantio em
áreas urbanas e rurais, totalizando 385 mudas florestais nativas, para 5
municípios, e 350 mudas de arborização urbana, para 3 municípios.

Desde 2007, a Copel apoia prefeituras que demonstrem interesse no
planejamento da arborização das vias públicas, contribuindo para
a melhoria ambiental das cidades e a redução das interrupções no
fornecimento de energia causadas pela incompatibilidade das árvores
com os sistemas elétricos. As mudas são produzidas nos hortos florestais
da Companhia.
Atualmente, essas mudas são fornecidas por meio de termo de doação
com encargos. Em 2018, foram entregues 6.536 delas a 22 municípios.
As mudas produzidas também são utilizadas para atendimento de
condicionantes de licenciamento ambiental.
Em 2018, foi assinado convênio com a Prefeitura de Maringá
para arborização urbana. A parceira objetiva compartilhamento de
informações para criação de banco integrado de dados georreferenciados
proporcionando melhor planejamento e execução das atividades de
plantio, poda e remoção de árvores nas áreas públicas.
Com relação à gestão das podas, está em andamento na Copel projeto
de georreferenciamento de vegetação, por meio do qual já foram
contabilizadas 738.935 mil árvores sob as redes de energia em 74% dos
municípios do Estado.
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A Copel integra o Comitê de Trabalho
Interinstitucional
para
avaliação
dos
Planos Municipais de Arborização Urbana,
coordenado pelo Ministério Público do Estado
do Paraná (MP-PR) com participação de várias
instituições do Estado, por meio da Copel DIS.
Como produto desse Comitê, foi publicada em
2018 a 2ª edição do Manual para elaboração
do Plano Municipal de Arborização Urbana,
revisada e ampliada.

programa de ictiofauna) dos diferentes
empreendimentos com base em duas fontes:
a Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna
Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio
Ambiente (MMA) e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IBAMA),
e a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da
IUCN (União Internacional para a Conservação
da Natureza). Nessa análise, não foram
utilizados os dados de espécies ameaçadas a
nível estadual.

26.6.6. Espécies ameaçadas
A Copel GeT executa diferentes ações com
relação às espécies ameaçadas presentes em
áreas de influências de seus empreendimentos,
de acordo com o grupo ao qual essas espécies
pertencem. No caso da fauna aquática, mantém
o monitoramento contínuo da fauna de peixes
(ictiofauna) presente em seus reservatórios.
Essa ação permite verificar possíveis alterações
na comunidade de peixes ao longo da operação
de suas usinas hidrelétricas, incluindo registro
e acompanhamento de espécies ameaçadas,
exóticas e invasoras. Em usinas hidrelétricas
em fase de instalação, busca identificar as
mudanças que ocorrem na ictiofauna como
consequência de represamento e alteração
das características do corpo d’água. O
monitoramento permite à Copel GeT manter os
órgãos ambientais e a sociedade informados
sobre mudanças de longo prazo nas populações
de peixes.
Para registro de espécies de fauna ameaçadas,
foram cruzados os dados de programas de
monitoramento e resgate de fauna (incluindo

Ao longo de suas atividades de monitoramento,
a Copel GeT registrou a presença de apenas uma
espécie de peixe em algum grau de ameaça nas
bacias hidrográficas em que mantém usinas.
Como medida de compensação a possíveis
impactos à ictiofauna no Paraná, onde a Copel
possui a maioria de suas usinas hidrelétricas,
a Companhia mantém Estação Experimental
de Estudos Ictiológicos desde 1996, cuja
produção de alevinos segue os moldes de
conservação e é destinada aos reservatórios
inseridos no Rio Iguaçu. O monitoramento de
ictiofauna da UHE Colíder, usina em instalação
na bacia do Rio Teles Pires, em Mato Grosso,
até o momento registrou apenas uma espécie
ameaçada, a nível nacional.
Com relação à fauna terrestre, quando da
implantação de empreendimentos, a subsidiária
executa programas de levantamento e
monitoramento. Também empreende iniciativas
específicas de resgate e realocação durante
obras com potencial impacto na fauna terrestre,
na realização de atividades como supressão de
vegetação e enchimento de reservatórios. A

Copel GeT é pioneira em resgate e relocação
de abelhas nativas no Estado do Paraná, tendo
iniciado esse tipo de atividade na instalação da
UHE Mauá, no Rio Tibagi .
Nos trabalhos de pesquisa e manejo de animais
silvestres contratados pela Copel GeT já foram
registradas 92 espécies de fauna terrestre
consideradas sob algum grau de ameaça,
considerando a Lista Vermelha da IUCN e o
Livro Vermelho de Fauna Brasileira Ameaçada
de Extinção. A validação dos dados foi feita
com base nos documentos comprobatórios
de monitoramento e resgate de fauna mais
recentes, em empreendimentos no Paraná, em
São Paulo, em Santa Catarina, no Mato Grosso
e no Rio Grande do Norte.
Quanto à flora, de forma similar à fauna
terrestre,
são
executados,
mediante
contratações de equipes especializadas,
programas de levantamento, monitoramento
e resgate (germoplasma) em áreas afetadas
pelos empreendimentos durante a fase de
instalação. A Copel GeT executa, ainda,
ações de recomposição e manutenção de
Áreas de Proteção Permanente (APP) de
seus reservatórios, com espécies nativas de
cada região.
Para registro de espécies de flora ameaçadas,
foram cruzados os dados dos programas
de monitoramento, resgate e recomposição
florestal dos diferentes empreendimentos com
base em duas fontes: a Lista Nacional Oficial
de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção
do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do
Relato Integrado Copel 2018

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IBAMA), e
a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN (União Internacional
para a Conservação da Natureza). Houve, até o momento, registro de 62
espécies de flora em algum grau de ameaça de extinção.
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Como diversas espécies, tanto da fauna como da flora, aparecem nas
duas listas utilizadas como referência em categorias muitas vezes
distintas, a soma das que são apresentadas em cada categoria é superior
ao número real.
No caso da Copel Distribuição, na elaboração do Relatório Ambiental
Simplificado (RAS) e do Inventário Florestal (IF), as espécies de potencial
ocorrência nas áreas de influência e as indicadas para supressão são
classificadas quanto ao estado de conservação. Um resumo dos registros
de espécies ameaçadas, conforme grupo, lista e grau de ameaça, compõe
a tabela a seguir.
Nível de extinção GRI 304-4
Criticamente ameaçada de extinção
Ameaçada de extinção
Vulneráveis
Quase ameaçadas
Pouco preocupantes
Total

Copel GeT
12
36
43
58
0
149

Copel DIS
1
6
5
10
0
22

DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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Ilha do mel, Autor: Bruno Rochemback

Relato Integrado Copel 2018

a
r
u
t
u
r
t
s
e
a
r
f
n
i
e
d
l
a
capit
143
Ativo de transmissão da Copel, Autor: Juliano Pericles Petryk Dias

Parque gerador - garantia física por fonte em 2018

27. Ativos de geração
GRI EU1, EU2
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A Copel opera 35 usinas próprias e participa em outras 10 usinas, sendo 21
hidrelétricas, 22 eólicas e 2 termelétricas, com capacidade instalada total de
5.828,0 MW e garantia física de 2.715,7 MW médios. Em 2018, a produção
líquida de energia foi de 19.362,4 GWh.

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE

Conheça o parque gerador da Copel

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

11%

Hidrelétricas

Atendendo a exigência regulatória, a Copel foi a primeira concessionária de
energia elétrica do País a adotar a gestão centralizada dos ativos de geração
e de transmissão, importante passo para a expansão de seus negócios e que
significou, também, a separação da operação compartilhada de ativos de
transmissão e distribuição. O Centro de Operação de Geração e Transmissão
(COGT) é instalado em Curitiba para a operação remota do parque gerador
e das usinas para as quais a Companhia presta serviços de operação e
manutenção, bem como dos ativos de transmissão. Também supervisiona
os ativos da Copel em parceria, dentro e fora do Estado.
A disponibilidade e a confiabilidade do fornecimento de energia é assegurada
por processos de Operação e Manutenção (O&M) que seguem modelo
de gestão baseado em técnicas de confiabilidade com as quais, por meio
das análises de causa e efeito, é possível definir as políticas ideais de
gerenciamento de falha para evitar ou restringir as consequências das falhas
funcionais e suas relações (saúde, meio ambiente, segurança e custos).

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

9%

Termelétricas
80%

Parque de Geração projeto para 2019
- garantia física por fonte

10%
10%
Hidrelétricas

DESEMPENHO DOS CAPITAIS
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Capacidade instalada
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Eólicas

Usinas Hidrelétricas
Usinas Termelétricas
Usinas Eólicas
total

Eólicas

GRI EU1

2017(MW)
4.722,80
310,50
280,10
5.313,40

2018(MW)
4.934,40
407,30
486,30
5.828,00

80%

Termelétricas
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Capacidade em construção, por fonte GRI EU10

Fator de disponibilidade média | GRI
2016
Total de horas de interrupção
18.672
forçada (não planejada)
Usinas hidrelétricas próprias
0,92
Usinas Hidrelétricas com
0,96
participação acionária da Copel
Usinas termelétricas
0,70
Usina termelétricas com participação
0,89
acionária da Copel

25%
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Hidrelétricas

RECONHECIMENTOS

Eólicas
75%

SOBRE O RELATÓRIO

EU30
2017

2018

11.290

9.635

0,96

0,95

0,94

0,97

0,81

0,92

0,98

0,99

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

27.2. DESTAQUES DOS PROJETOS DE GERAÇÃO

CONTEXTO DO SETOR

27.2.1. Copel vence leilão para construção de usina no Sudoeste
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A Copel foi vencedora do leilão de energia promovido pela Aneel em
agosto para a construção de uma nova pequena central hidrelétrica
(PCH) no Sudoeste do Estado. Com o êxito no certame, entre mais de
mil projetos inscritos, a Companhia prevê dar início às obras da PCH Bela
Vista, cuja construção deve absorver investimentos da ordem de R$200
milhões.

Geração Líquida de Energia
Fonte de Geração
Hidráulica
Eólica
Térmica
Total

GWh
18.009,20
1.312,03
41,17
19.362,4

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS

27.1. DISPONIBILIDADE DAS USINAS

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI

O indicador de disponibilidade média das usinas é acompanhado para
as atividades de geração, para medir o número de horas de interrupção.
Em 2018, esse indicador apresentou os seguintes resultados:
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Fator de disponibilidade média | GRI EU30
2016
2017
Total de horas de interrupção
21.916
28.426
planejada

Com capacidade instalada de 29 MW, a nova central gerará energia
suficiente para abastecer o equivalente ao consumo médio de 80 mil
residências paranaenses. O empreendimento já possui outorga liberada
e será instalado no Rio Chopim, entre os municípios de São João e Verê,
com conexão para o escoamento da energia pela subestação de Dois
Vizinhos.
27.2.2. Outros projetos de geração
GRI EU10

2018
34.703

Entraram em operação, em 2018, 130,2 MW do complexo de Cutia, no
Rio Grande do Norte, que totalizará 312,9 MW. A potência instalada
total eólica é de 486,3 MW.
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Nesse mesmo ano, foi iniciada a construção da PCH Bela Vista, com 29 MW, negociada no 28º Leilão de Energia Nova,
promovido pela Aneel. Essa central está prevista para entrar em operação em 2024.
Em 2019, devem começar a operar as usinas hidrelétricas Colíder (300 MW) e Baixo Iguaçu
(105 MW), e a usina eólica Cutia (312,9 megawatts – em 31 de dezembro de 2018, 130,2 MW já estavam em operação).
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Usina Jayme Canet Junior, Autor: Daniela Catisti
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28. ATIVOS DE TRANSMISSÃO
E DISTRIBUIÇÃO
28.1. EXTENSÃO DAS LINHAS
DE TRANSMISSÃO GRI EU4
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A participação ativa em leilões de transmissão
permite que a Copel se situe entre as quatro
maiores transmissoras do País. Em setembro
de 2018, a Companhia arrematou, em leilão da
Eletrobrás, um circuito de 525 mil volts entre
Londrina e Ivaiporã. A geração de EBITDA
imediata do negócio é vantagem competitiva
para a Companhia, uma vez que o circuito está
em operação e sem endividamentos, entrando
para os ativos com geração imediata de caixa.
Posteriormente, em outubro e dezembro, a Copel
recebeu autorização da Aneel para investir R$
107 milhões na ampliação e no reforço da rede
elétrica em diversas regiões do Paraná.
A rede de transmissão de energia da Copel é
formada atualmente por 2.521,2 Km de linhas
e 35 subestações, que somam 13 mil Mva
de potência de transformação. Nos próximos
três anos, a empresa erguerá mais de 600
quilômetros de linhas em empreendimentos por
todo o País.
A Companhia possui equipes especializadas em
manutenções eletroeletrônica em equipamentos
e dispositivos de proteção, automação e controle
de subestações, e eletromecânica de linhas de
transmissão de tensão 69 a 525 kV, além de
inspeção em fábrica e comissionamento de
novas instalações de transmissão.

Ao longo de 2018, entraram em operação 469
quilômetros de novas linhas. A Copel também
está construindo três empreendimentos,
que adicionarão 1.408 quilômetros de
extensão e 4.500 Mva de capacidade de
transformação ao conjunto de linhas e
subestações de transmissão próprios e
em parceria.
28.2. DESTAQUES DE PROJETOS
DE TRANSMISSÃO
28.2.1. Maior linha da Copel começa a operar
em São Paulo
Em julho de 2018, a linha de transmissão
Araraquara II – Taubaté, projeto que recebeu
R$ 531 milhões em investimentos, incluindo
a construção da linha e as obras de ampliação
das subestações, entrou em operação
em São Paulo.
Operando em extra-alta tensão de 500 kV, a
linha permite o pleno escoamento para a região
Sudeste da energia gerada nas usinas Santo
Antônio e Jirau, que, juntas, somam 6.868 MW
de potência instalada e compõem o Complexo
do Rio Madeira, localizado em Rondônia. O novo
empreendimento melhora significativamente a
confiabilidade do Sistema Interligado Nacional
(SIN) e, para a Copel, significa aproximadamente
R$ 30 milhões a mais na receita anual da
Transmissão.
A nova linha tem aproximadamente 350 Km
de extensão em circuito simples – a maior da

Copel em operação – e atravessa 28 municípios
do interior paulista. Será mantida faixa de
servidão com 60 metros de largura - 30 metros
para cada lado do eixo da linha de transmissão,
sendo que, já indenizados, os proprietários
das terras ao longo da faixa poderão plantar
soja, milho, trigo e outras culturas que não
sejam altas ou sujeitas a queimadas, além de
hortas e pastagens para o gado, sem que isso
afete as condições de segurança e operação
da rede.
A definição do traçado levou em consideração
fotos aéreas e de satélite, e buscou passar
por áreas de lavoura, campos, reflorestamento
ou vegetação de pequeno porte, evitando os
locais de maior adensamento urbano. Foram
aproveitados desníveis naturais aliados ao uso
de torres estaiadas e autoportantes maiores
que o padrão para transpor obstáculos (matas
nativas, fundos de vale e outros pontos de maior
sensibilidade) e evitar a retirada de vegetação.
O cuidado ambiental também rendeu projetos
pioneiros, como o de proteção da espécie de
sagui Callithrix aurita – case premiado no último
Seminário Nacional de Produção e Transmissão
de Energia Elétrica (SNPTEE).
28.2.2. Nova linha de alta tensão é concluída
entre São Paulo e Minas
A Copel Geração e Transmissão tem 49% de
participação na Cantareira Transmissora de
Energia, concessionária que construiu a LT
Estreito – Fernão Dias, que ainda contou com
a parceria da Celeo nesse projeto, com 51%.
Relato Integrado Copel 2018
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A linha de transmissão, que recebeu R$820
milhões em investimentos, liga as subestações
Estreito, em Ibiraci (MG), e Fernão Dias, em
Atibaia (SP), opera com 500 mil volts e tem
342 Km de extensão. Entrou em operação um
mês antes do prazo estabelecido no contrato
de concessão – 5 de março de 2018 –,
contribuindo para o escoamento da energia
produzida na Usina Hidrelétrica Belo Monte,
no Pará, para a região Sudeste, favorecendo,
assim, a integração energética e o melhor
aproveitamento dos regimes de chuvas em
todo o País.
Apesar de a região apresentar topografia
desfavorável para projetos dessa natureza, pois
se localiza na Serra da Mantiqueira, e haver
estradas, ferrovias e gasodutos no caminho da
linha, somando, ao todo, 59 travessias, foram
instaladas 745 torres e cabos lançados em
circuito duplo. O trabalho de liberação da faixa
de servidão também foi desafiador – ao longo
de toda a extensão do empreendimento, que
atravessa 29 municípios, foi preciso negociar
com 794 proprietários, em uma região de terras
supervalorizadas. A Receita Anual Permitida
(RAP) total do empreendimento está estimada
em R$ 97 milhões.
28.2.3. Linha para escoar energia de Baixo
Iguaçu é concluída
Foi concluída, em dezembro, a construção
da nova linha de transmissão que conecta as
subestações Realeza Sul e Baixo Iguaçu, no
sudoeste do Paraná. Com 38 Km de extensão,
o novo empreendimento ajuda a escoar a

energia produzida pela Usina Hidrelétrica
Baixo Iguaçu, que começou a gerar energia
ainda em 2018.
A linha passa pelos municípios de Capanema
e Realeza, e opera em alta tensão, de 230
mil volts, o que vai aliviar sobrecargas
em situações de emergência nos circuitos
que atendem as regiões de Cascavel e
de Realeza.

distribuição e 142,56 Km de novas linhas de
distribuição.
A Distribuição também conta com postos
de atendimento em todos os municípios da
área de concessão e disponibiliza diversos
canais de atendimento, como aplicativo para
smartphones e tablets, agência virtual, e-mail,
chat e call center (0800 51 00 116).

Além
dos
investimentos
nesse
empreendimento, outros R$ 40 milhões
estão sendo aplicados na construção da
nova subestação Medianeira, que deve
ficar pronta até março de 2019.
28.3. EXTENSÃO DAS LINHAS
DE DISTRIBUIÇÃO
A Copel Distribuição é responsável pela
distribuição de energia, no Paraná, a cerca de
4,5 milhões de clientes em 394 municípios,
sendo que, desses, 392 são integralmente
atendidos.
A
subsidiária
administra
190 mil Km de redes de distribuição, possui
2,8 milhões de postes e 361 subestações,
com potência instalada de 10,5 mil Mva.
Em 2018, foram conectadas novas
subestações e linhas em alta tensão
para reforçar o sistema elétrico de
distribuição, melhorando a qualidade
e aumentando a disponibilidade de
energia aos consumidores. Ao todo,
esses
empreendimentos
adicionaram
aproximadamente 58 Mva ao sistema de

Ativo da transmissão da Copel, , Autor: Danilo Klipan
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Linhas de distribuição | GRI EU4
Nível de tensão
2016
2017
13,8 kV
104.556,0
105.510,6
34,5 kV
84.071,3
84.639,2
69,0 kV
695,4
866,4
138,0 kV
5.970,3
5.935,0
Extensão total
195.458,5
196.951,2
(em quilômetros)
Número de subestações
364
369

2018
106.172,4
85.185,2
751,2
6.264,8
198.373,6
369

SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

149

Smart Copel – Novo Centro Integrado de Operações e
Serviços ao Consumidor
Em outubro, a Copel Distribuição lançou, no bairro Novo
Mundo, em Curitiba, um novo centro integrado de operações
e serviços ao consumidor. Com quase 3 mil m2, a unidade
centraliza toda a operação da empresa, que antes era
feita em cinco regiões do Estado. O espaço utiliza o que
há de mais avançado em tecnologia para atender o futuro
do sistema elétrico, como redes inteligentes e sistemas de
armazenamento e geração distribuída.
No local também funciona uma agência modelo de
atendimento presencial ao consumidor, com sistemas
automatizados, triagem para atendimentos simples ou
complexos, acesso a internet sem fio e ambiente de espera.
O centro abrigará 115 funcionários atuando nos processos
de Operação do Sistema, Gestão de Equipes de Campo e
Operação da Medição.

Curitiba - Smart Copel, Autor: Guilherme Pupo
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28.4. MERCADO FIO (TUSD)
Em 2018, o mercado fio, que leva em conta todos os consumidores que acessaram a rede da distribuidora, cresceu 1,7%, com forte
influência da classe industrial. Os ramos que mais contribuíram para esse resultado foram os de alimentos, celulose & papel e madeira,
que, juntos, representaram mais de 50% do consumo industrial e registraram variação média de 4,8%.
COPEL EM NÚMEROS 2018

O mercado fio alcançou, em 2017 e 2018, os patamares de consumo do período pré-crise. As classes residencial e comercial continuam
apresentando evolução positiva, no entanto, ainda não recuperaram os patamares de 2014.
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Mercado cativo
Concessionárias e Permissionárias
Consumidores livres1
Concessionárias fio
Mercado fio

Mercado fio de energia
N° de consumidores/contratos
2016
2017
2018
% 17/18
4.478.767 4.560.493 4.637.804
1,7
4
3
3
620
991
1.121
13,1
2
3
4
33,3
4.479.393 4.561.490 4.638.932
1,7

2016
22.328
614
5.273
52
28.267

Energia distribuída (GWh)
2017
2018
% 17/18
19.743
19.594
(0,8)
521
279
(46,4)
8.873
9.568
7,8
78
511
555,1
29.215
29.952
2,5

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

28.5. MERCADO CATIVO
A quantidade de consumidores cativos faturada pela Copel Distribuição foi 1,7% superior ao verificado em dezembro de 2017, totalizando 4,6
milhões consumidores – veja mais detalhes na pág. 97, no item 20.1. Em 2018, foram agregados ao sistema 77,3 mil consumidores cativos.

DESEMPENHO DOS CAPITAIS
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Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Outros
Total

2016
6.932
5.753
5.059
2.179
2.405
22.328

Energia vendida (GWh)
2017
7.126
3.254
4.651
2.257
2.455
19.743

2018
7.238
2.935
4.653
2.288
2.480
19.594

% 17/18
1,6
(9,8)
1,4
1
(0,8)
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30. TELECOMUNICAÇÕES
GRI 203-1, 203-2
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29. COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO LIVRE DE ENERGIA
A Copel Comercialização tem como objetivo comercializar energia no
mercado livre, buscando a retenção de clientes na carteira do grupo Copel,
além de comercializar energia para clientes em outros estados. Atua
também na prestação de serviços relacionados a esse mercado, tais como
a representação dos clientes livres perante a Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE), consultoria para migração, gestão no mercado livre
de energia, modelagem para geradores, gestão da demanda, entre outros
produtos que permitem aos clientes atuar com segurança neste mercado.
A Copel Comercialização é uma empresa homologada pela CCEE para
atuar como comercializador varejista, modalidade em que um único agente
representa um conjunto de consumidores sem a necessidade de que estes
se tornem agentes desse órgão.
O mercado-alvo da empresa é a comercialização de energia junto a
consumidores livres, principalmente os consumidores especiais. Essa
estratégia se vincula às tendências de liberalização do mercado, caracterizada
pelo descolamento entre as tarifas do mercado cativo e os preços praticados
no mercado livre, o que torna o preço competitivo.
A Comercialização fechou 2018 com 740 MW médios de energia vendida,
em 14 estados. A estratégia da subsidiária é se tornar uma das maiores
comercializadoras do Mercado Livre de Energia Elétrica até 2025.

A Copel Telecomunicações presta serviços de telecomunicações e de
comunicações em geral, na modalidade Serviço de Comunicação Multimídia
(SCM), elaborando estudos e projetos focados no atendimento das
necessidades da Companhia e do mercado em geral. A exploração desses
serviços se dá por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em
nível nacional.
A subsidiária ultrapassou, em 2018, o marco de 182,5 mil clientes,
e realizou o maior investimento de sua história, na ordem de
R$ 309,4 milhões. Além da qualidade de serviços e produto, a estratégia de
marketing adotada pela empresa – com foco na inovação e conexão com
seus públicos – também vem sendo reconhecida, tanto que conquistou o
Prêmio Profissionais do Ano, da Rede Globo, o maior prêmio do mercado
publicitário nacional.
Cada vez mais conectados, os paranaenses estão seguindo a tendência do
setor de telecomunicações no Brasil, que apresentou crescimento de 7,9%
em 2018. Impulsionada por provedores regionais, como a Copel Telecom,
a expansão da banda larga coloca os serviços de telecomunicações como
o único com crescimento acima da média entre os serviços essenciais. De
acordo com a Anatel, apenas no estado do Paraná, o número de novos
contratos de assinantes dos serviços de banda larga cresceu 9,7% em
comparação com 2017.
A busca por serviços eficientes e soluções de ponta inseriu a Copel Telecom
em um patamar diferenciado dentro do setor, com crescimento de 35,48%
em relação ao número de assinantes. Com a demanda em alta e um contexto
de melhoria nos processos e eficiência das equipes, conseguiu-se reduzir,
percentualmente, custos sem perder receita.
A Copel Telecom atende com fibra óptica todos os 399 municípios do Paraná
e 2 municípios de Santa Catarina, com serviços de rede e internet de alta
performance para empresas, operadoras e governo. A subsidiária atende
84 municípios, 82 do Paraná e 2 de Santa Catarina, com internet banda
Relato Integrado Copel 2018

larga residencial com fibra óptica. O Estado é o primeiro e único do País
a se tornar 100% digital, com uma rede que em 2018 totalizou mais de
34,2 mil km de cabos ópticos, quase a distância de uma volta na Terra.

RECONHECIMENTOS

A internet da Copel Telecom é instalada totalmente em fibra óptica, em
sistema fiber-to-the-home (FTTH) ou fiber-to-the-office (FTTO), ou seja,
em que o cabo de fibra vai até a casa ou o escritório do consumidor,
sem qualquer outro tipo de material intermediário. Esse sistema é o que
garante a alta performance da conexão da subsidiária.
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Região rural no Norte do Paraná, Autor: José Ricardo Devara

32. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
GRI 103-1, 103-2, 103-3
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O desempenho econômico-financeiro é uma das principais dimensões
na geração de valor para a Companhia. Possibilita retornos financeiros
aos acionistas e gera efeitos positivos para os empregados, o governo
e os órgãos reguladores. Influencia na capacidade operacional e de
investimentos da Copel, como na execução das diretrizes estratégicas,
incluindo a expansão dos negócios de forma sustentável e rentável,
a obtenção da excelência em custos, a definição de processos e a
garantia da qualidade, além da destinação de recursos para pesquisa,
desenvolvimento e inovação. Interfere, ainda, nas diretrizes estratégicas
relacionadas ao capital humano e à valorização da força de trabalho,
pois permite a disponibilização de treinamentos e capacitação de modo
contínuo, o desenvolvimento e a retenção de talentos e de conhecimento
na Companhia, e a promoção de ações de melhoria na segurança do
trabalho e na qualidade de vida. Adicionalmente, como a Copel é uma
sociedade de economia mista controlada pelo governo do Paraná, suas
operações e seu desempenho econômico-financeiro têm relevante
impacto sobre o crescimento comercial e industrial do Estado.

fundamentada nos princípios da transparência, simetria da informação
e equidade de tratamento, em atendimento às legislações brasileira
e norte-americana, bem como às regulamentações específicas da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil e da Securities and
Exchange Comission (SEC).

Banco de imagens

A Copel acompanha sistematicamente o valor de suas ações, os
relatórios do mercado com as recomendações dos analistas (researches)
e os ratings de risco relacionados ao processo de captação de recursos
financeiros. Monitora, ainda, a percepção do mercado de capitais
sobre a Copel, sua atuação e estratégias e, na sequência, subsidia a
Administração com as informações, opiniões e expectativas levantadas,
comparando-as com as de outras empresas do setor, principalmente
quanto à geração de valor para os acionistas. Para tanto, são utilizados
os canais específicos de relacionamento com investidores e promovidos
eventos e reuniões públicas.
A Companhia divulga seus resultados trimestralmente. Como empresa
de capital aberto e listada em bolsa de valores, a Copel é obrigada pela
regulamentação vigente a praticar comunicação aberta, clara e acessível
para os públicos interno e externo, principalmente no que se refere a
temas que interessam ao mercado de capitais. Essa comunicação é
Relato Integrado Copel 2018

Nesse sentido, a Companhia busca divulgar tanto os aspectos positivos
quanto negativos, favoráveis ou desfavoráveis, no tempo devido, tornando
pública qualquer informação que possa afetar os preços dos valores
mobiliários da Companhia e/ou influenciar a decisão dos investidores.
Mantém, também, atualizadas as informações públicas pertinentes e as
disponibiliza no site de Relações com Investidores.
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A Copel deve, por compromisso, apresentar um desempenho
econômico-financeiro adequado e dentro das expectativas de seus
stakeholders. Conforme publicado em seu Relatório 20F, documento
que deve ser apresentado anualmente pelas empresas listadas em
bolsas de valores dos EUA em padrão imposto pela SEC, a Companhia
contratou empréstimos e financiamentos com cláusulas que requerem
a manutenção de índices econômico-financeiros dentro de parâmetros
pré-estabelecidos, com exigência de cumprimento anual, entre outras
condições. O descumprimento pode implicar em vencimento antecipado
das dívidas e/ou multas.

que não são atingidas se tornam objeto de monitoramento conhecido
como Três Gerações (Planejado, Executado, Pontos Problemáticos e
Proposição), que resulta em ações corretivas. Há também as Reuniões
de Análise Estratégica (RAE), realizada entre as diretorias para analisar o
desempenho das estratégias e dos negócios. O Programa Nossa Energia,
em seu eixo resultados, e a Participação nos Lucros e Resultados
complementam o sistema de acompanhamento dessa performance.
O reporte do desempenho econômico-financeiro é feito mensalmente
ao CAD pelo Comitê Financeiro, municiado pela Diretoria de Finanças
e de Relações com Investidores. Cabe à área de RI coordenar a
comunicação com o mercado de capitais, por meio de teleconferências,
reuniões públicas, road shows e eventos nacionais e internacionais
com associações e bolsas de valores. O site de relacionamento com os
investidores é mantido atualizado.

Existem também, no caso dos Contratos de Concessão de Serviço
Público de Distribuição de Energia Elétrica da Copel DIS, condicionantes
de eficiência econômico-financeira e de qualidade, sendo que a infração
por dois anos consecutivos ou ao final do período dos primeiros cinco
anos acarreta na extinção da concessão. A partir do sexto ano de
celebração do contrato, a violação dos critérios de qualidade por três
anos consecutivos ou de eficiência por dois anos consecutivos implica
na abertura do processo de caducidade.
A gestão do desempenho econômico-financeiro é fundamentada no
Modelo de Excelência da Gestão (MEG), da Fundação Nacional da
Qualidade (FNQ). As metas financeiras são baseadas no Orçamento
Empresarial Anual, elaborado pelas subsidiárias integrais e pela Copel
(Holding), e aprovado pelo Conselho de Administração (CAD). Elas
compõem o Contrato de Gestão celebrado entre as empresas da Copel.
O acompanhamento do cumprimento dessas metas é feito mensalmente
durante as Reuniões de Análise Crítica ou suas equivalentes. O controle
é feito por meio do Sistema de Gestão Estratégica (SGE). As metas

Jardim Botânico Usina Governador Bento Munhoz
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Riscos relacionados ao desempenho econômico-financeiro:

32.1. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

»» Risco de crédito e liquidez

A Copel registrou, em 2018, Receita Operacional Líquida de R$ 14,93
bilhões, um acréscimo de R$ 910,3 milhões, representando 6,5% de
aumento em relação a 2017. GRI 102-7

»» Inadimplência dos consumidores
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»» Falha no atendimento do critério de eficiência econômico-financeira
do Contrato de Concessão
»» Queda de rentabilidade dos negócios
»» Queda de rentabilidade dos projetos (novos negócios)

3.469,1

3.617,9

2.765,9
1.097,3

Objetivos estratégicos:
»» Expandir os negócios de forma sustentável e rentável, e obter
excelência em custos, processos e qualidade

Fornecimento de
energia elétrica

Suprimento de
energia elétrica
2018

Disponibilidade da
rede elétrica

868,0

Receita de
Construção

2017

»» Ser excelente em gestão de OPEX e CAPEX

SUSTENTABILIDADE

»» Maximizar o valor da empresa de forma sustentável

ANEXOS

3.176,4

»» Instabilidade econômica

AMBIENTE REGULATÓRIO

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI

5.584,6
4.681,5

»» Maximizar o retorno do seu portfólio, melhorando a rentabilidade e a
geração de caixa

DESEMPENHO DOS CAPITAIS

A variação apresentada foi decorrente dos seguintes fatores:

»» Aumentar a eficiência operacional
Meta:
»» Maior Rentabilidade do Patrimônio Líquido

1) acréscimo de R$ 867,1 milhões na Receita de Fornecimento de Energia
Elétrica, em virtude, principalmente, dos efeitos do Reajuste Tarifário
Anual (RTA) de 2018, que reajustou a tarifa de energia em 15,61%
a partir de 24 de junho de 2018 - frente à RTA 2017 de 10,28% de
janeiro a junho –, e do crescimento das operações da comercializadora
em 2018;
2) redução de R$ 410,5 milhões em Suprimento de Energia Elétrica,
devido, principalmente, ao decréscimo da receita na Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), decorrente do menor preço
de liquidação das diferenças (PLD) médio no período, de R$ 287,62 por
MWh em 2018 ante R$ 318,15 por MWh em 2017, e ao despacho da
UTE Araucária em 2017;
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3) redução de R$ 148,8 milhões na Receita de Disponibilidade da Rede
Elétrica, impactada, principalmente, pelo reconhecimento do ajuste do
laudo definitivo dos ativos de Rede Básica do Sistema Existente (RBSE)
em 2017, de R$ 183,0 milhões. Além disso, em 2018 foi reconhecida
somente a atualização do ativo;
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

4) acréscimo de R$ 229,3 milhões na Receita de Construção. A Companhia
contabiliza receitas relativas a construção ou melhoria da infraestrutura
utilizada na prestação de serviços de distribuição, transmissão de energia
elétrica e gás, as quais totalizaram R$ 1.097,3 milhões em 2018 e R$
868,0 milhões em 2017. Esses gastos correspondentes são reconhecidos
na demonstração do resultado do período como Custo de construção,
quando incorridos;

CONTEXTO DO SETOR
893,7

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA

557,2
366,2

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS

8) acréscimo de R$ 38,7 milhões em Outras Receitas Operacionais,
refletindo o aumento na renda de prestação de serviços e na receita
de arrendamentos e aluguéis, compensado pela menor variação no
valor justo do ativo indenizável da concessão — de aproximadamente
R$ 9,6 milhões.
32.2. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Em 2018, a Copel apresentou a seguinte variação com relação aos
custos e às despesas não gerenciáveis e gerenciáveis:
Não Gerenciáveis

718,8

454,8

6.361,2 6.165,5

309,0
236,9

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

7) acréscimo de R$ 174,9 milhões no Resultado de ativos e passivos
financeiros setoriais em virtude, sobretudo, da maior exposição com
energia elétrica comprada para revenda; e

198,2

1.176,8
Telecomunicações

Distribuição de
gás canalizado

2018

Resultado de
ativos e passivos
financeiros setoriais

Outras receitas
operacionais

2017

Energia elétrica
comprada para
revenda

712,0

412,6 309,5

Encargos de uso
da rede elétirca

Gás natural e
insumos para
operação de gás
2018

19,7 97,4
Matéria-prima e
insumos para produção
de energia elétrica

2017

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
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5) acréscimo de R$ 57,2 milhões na Receita de Telecomunicações,
decorrente, principalmente, do aumento do número de clientes, sobretudo
no mercado varejista, com o produto Copel Fibra;

1) acréscimo de R$ 195,7 milhões em Energia Elétrica Comprada para
Revenda, decorrente, sobretudo, do aumento de 29,1% de compra de
energia referente à comercializadora;

6) aumento de R$ 102,4 milhões na Receita de Distribuição do Gás
Canalizado, impactada pelo crescimento da comercialização de gás de
6,0% no volume consumido em relação ao ano anterior;
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2) acréscimo de R$ 464,8 milhões em Encargos do Uso da Rede
Elétrica, em virtude, principalmente, do aumento tarifário decorrente das
renovações das concessões de transmissão dos ativos RBSE;
3) aumento de R$ 103,1 milhões em Gás natural e insumos para operação
de gás devido, sobretudo, à variação do dólar;
COPEL EM NÚMEROS 2018
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572,2

521,5

414,0

6) decréscimo R$ 58,8 milhões em Perdas estimadas, Provisões e
Reversões, devido, principalmente, à reversão de provisão de litígio
referente a indenização de terceiros, no montante de R$ 90,2 milhões;

243,8 237,6
81,8 83,1

CONTEXTO DO SETOR
Serviços
de terceiros

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Planos
previdenciário
e assitencial
2018

Material

Outros custos
e despesas
operacionais

7) acréscimo de R$ 50,7 milhões em Serviços de terceiros, decorrente
do maior valor em manutenção do sistema elétrico, comunicação,
processamento, transmissão de dados e em consultoria e auditoria; e

2017

8) acréscimo de R$ 6,2 milhões em Planos previdenciário e assistencial,
decorrente do reajuste das mensalidades dos planos assistenciais.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
Gerenciáveis

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE

5) acréscimo no Custo de construção, passando de R$ 1.003,9 milhão
em 2017 para R$ 1.052,2 milhão em 2018, refletindo investimentos
realizados em ativos de transmissão, distribuição e na Compagas;

347,2

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

4) acréscimo de R$ 14,5 milhões em Pessoal e Administradores, refletindo
o reajuste salarial conforme acordo coletivo de 3,97% em outubro de
2018 (1,63% em 2017), a variação de R$ 15,8 milhões de provisão para
indenização por demissões voluntárias e aposentadorias, e o maior valor
de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), compensados pela
redução do quadro de empregados e pela política de redução de custos;

1.357,8 1.343,3
1.052,2 1.003,9

DESEMPENHO DOS CAPITAIS

749,2 731,6

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
306,7 365,5

ANEXOS
Pessoal e
Administradores

Custo de
Construção
2018

Perdas estimadas,
provisões

Depreciações e
amortização

2017
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32.3. EBTIDA

32.5. VALOR ADICIONADO

O Ebitda da Companhia em 2018 foi de R$ 3,1 bilhões, apresentando
acréscimo de R$ 270,3 milhões em relação a 2017, o que representa
9,4% de aumento.

No exercício de 2018, a Copel apurou R$ 13,37 bilhões de Valor
Adicionado, total 13,5% superior ao ano anterior. A demonstração, na
íntegra, compõe as Demonstrações Financeiras (pág. 10 e 11). O valor
econômico retido, calculado por meio da subtração do valor adicionado
do valor econômico direto gerado (considerando-se a Receita Operacional
Líquida), foi de aproximadamente R$ 1,56 bilhão.

Consolidado (em R$ milhões)
2016
2017
(representado)
589,3
380,0

580,0

594,6

748,4

438,1

1.988,8
708,3
2.697,1

2.141,3
731,6
2.873,0

2.394,1
749,2
3.143,3

13.101,8

14.024,6

14.934,8

20,6%

20,5%

21,0%

IRPJ e CSLL
Despesas (receitas)
financeiras, líquidas
Lajir/Ebit
Depreciação e amortização
Lajida/Ebitda
Receita Operacional Líquida
- ROL
Margem do Ebitda %
(Ebitda / ROL)

2018

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

32.4. RESULTADO FINANCEIRO

AMBIENTE REGULATÓRIO

O resultado financeiro apresentou acréscimo de R$310,4 milhões, devido,
principalmente, ao aumento de 16,4% na receita financeira, decorrente
de juros e variação monetária sobre o repasse à Conta de Resultados
a Compensar (CRC) e do reconhecimento de créditos tributários, e da
redução de 13,5% nas despesas financeiras, consequência do menor
valor de variação monetária, cambial e dos encargos da dívida.

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI

GRI 201-1

2018
Acionistas
2,8%
Retido
8,0%

Terceiros
9,2%

Pessoal
11,4%

Governo
68,6%

ANEXOS
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32.7. LUCRO LÍQUIDO

2017

Em 2018, o lucro líquido atribuído aos acionistas da empresa controladora
foi de R$1,407 milhões, 36,1% superior ao obtido no exercício anterior,
de R$ 1,033,6 milhões.

Acionistas
2,3%
Retido
7,2%

32.8. INADIMPLÊNCIA DOS CONSUMIDORES
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32.6. ENDIVIDAMENTO
A Companhia financia a liquidez e as necessidades de capital
principalmente com recursos propiciados pelas operações e mediante
financiamento externo, visando à ampliação e modernização dos
negócios ligados a geração, transmissão, comercialização e distribuição
de energia, bem como telecomunicações.

Em dezembro de 2018, a inadimplência de consumidores da Copel
Distribuição foi de R$ 238,7 milhões, que equivale a 1,44% do seu
faturamento, enquanto que em 2017 atingiu R$ 226,5 milhões, 1,52%
do faturamento.
Outro indicador de controle da Companhia é o da Associação Brasileira
de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), cuja metodologia
considera débitos vencidos de 1 a 90 dias. Ainda que as expectativas
de mercado confirmassem o fim da recessão, o ano de 2018 foi marcado
pelo reflexo da crise, como desemprego e baixo nível de produção. Com
isso, os indicadores de inadimplência, apresentados pelos índices de
inadimplência Corporativa e Abradee obtiveram variações distintas,
conforme quadro:
Indicador
Inadimplência Abradee
Inadimplência Companhia

2016
2,18%
1,61%

2017
2,58%
1,52%

2018
2,69%
1,44%

% 17-18
4,26%
-5,26%

32.9. INVESTIMENTOS
É importante ressaltar que a Companhia busca investir em projetos,
para o que utiliza linhas de financiamentos disponíveis no mercado e
que façam sentido na estrutura de capital da Copel no que tange à
alavancagem financeira frente ao retorno dos projetos. As perspectivas
de financiamentos, bem como as disponibilidades de caixa, serão
suficientes para atendimento ao plano de investimentos do exercício.

A Copel investiu, em 2018, R$ 2,57 bilhões, conforme o planejamento
aprovado pelo Conselho de Administração da empresa e comunicado ao
mercado em dezembro de 2017. Entre as obras realizadas, destaca-se o
fortalecimento dos sistemas de transmissão e distribuição no estado do
Paraná, com a construção de 16 novas subestações.

Os pagamentos ocorridos no ano totalizaram R$ 3.407,80 milhões,
sendo R$ 2.617,8 milhões de principal e R$ 790,1 milhões de encargos.

Seiscentos e noventa e seis milhões foram destinados ao segmento de
distribuição de energia, para fazer frente à ampliação e modernização da
Relato Integrado Copel 2018

rede da Copel, bem como à manutenção e melhoria dos indicadores de
qualidade. Além de três subestações, foram iniciadas obras de outras
dez unidades, sendo uma na capital e nos municípios de Prudentópolis,
Itaperuçu, Paranapoema, Ventania, Francisco Beltrão, Iguaraçu, São
Miguel do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Joaquim Távora.
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No âmbito de geração e transmissão, foram destinados R$ 729,3 milhões
do plano de investimentos à conclusão de obras em curso – caso da
revitalização da Usina Figueira e da construção da Usina Baixo Iguaçu
e das subestações Medianeira Norte, Curitiba Centro e Andirá Leste –
além do início do empreendimento da linha de transmissão Baixo IguaçuRealeza Sul, cujo investimento total está estimado em 2,3 bilhões.
Por fim, o segmento de telecomunicações recebeu R$ 309,4 milhões
para garantir a ampliação da base de clientes, bem como as atualizações
tecnológicas inerentes ao negócio.
Em dezembro de 2018, foi aprovado o programa de investimentos para
2019, durante a 184ª reunião ordinária do Conselho de Administração,
e atualizado na 186ª reunião ordinária do mesmo órgão. A seguir, estão
apresentados os investimentos realizados e os previstos:
Realizado
Empresas
(em R$ milhões)
Geração e Transmissão1

Variação %

Previsto

2017

2018

2017-2018

2019

1.071,3

729,3

(31,9)

794,8

DESEMPENHO DOS CAPITAIS

Distribuição

630,4

696,0

10,4

835,0

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI

Telecomunicações

241,1

309,4

28,3

290,2

ANEXOS

Cutia

566,0

781,3

38,0

59,2

2.508,8

53,7
2.569,7

2,4

14,3
1.993,5

Outros
Total

1

1. Referente à participação da Copel no Empreendimento
2. Inclui Copel Renováveis, São Bento Energia, Copel Brisa Potiguar, SPE Voltália São Miguel
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do Gostoso, SPE Paraná Gás, SPE Dois Saltos, Copel Comercialização, Copel Renováveis

Rede de energia compacta, Autor: Maria Cecilia Caxambu

e Copel (Holding).

Relato Integrado Copel 2018

I
R
G
o
d
ú
e
t
n
o
c
e
d
e
índic
162

Parques Eólicos no RN, Autor: Daniela Catisti

Índice de Conteúdo GRI
GRI 102-55

Os dados da Copel Comercialização referentes à gestão de empregados e à gestão ambiental são controlados pela Copel
(Holding), uma vez que essa subsidiária está alocada no mesmo espaço físico e executa somente atividades de cunho
administrativo e gerencial.
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do
relatório

GRI 102-5

Nome da
organização
Atividades,
marcas, produtos e
serviços
Localização
Rua Coronel Dulcídio, 800, Bairro Batel, Curitiba
da sede da
(PR)
organização
Localização das
operações da
organização
Natureza da
propriedade e
forma jurídica da
organização

Capa

x

2, 21, 23
a 26

x

21

x

21

x

21

x
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Para o Serviço de Disclosures de Materialidade, a GRI Services revisou se
o Índice de Conteúdo GRI está apresentado com clareza e se as referências
para as Disclosures 102-40 a 102-49 estão alinhadas às seções apropriadas
no corpo do relatório.
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2, 21, 67,
156

x

GRI 102-8

Informações
sobre funcionários
(próprios e terceiros)

2, 67, 68

x

103

x

SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

GRI 102-9

Cadeia de
suprimentos

GRI 102-10

Principais mudanças
referentes a
porte, estrutura
ou participação
acionária

CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS

A Copel Holding contratou, em 2018, 260 fornecedores. Foram
gastos com fornecedores, no ano, R$ 47.769 mil. A Copel Holding
não controla o número total de fornecedores em sua cadeia de
suprimentos e não há, no momento, ação prevista para iniciar esse
controle. A Copel Comercialização contratou 64 fornecedores em
2018 e destinou R$ 3.399 mil à sua cadeia de suprimentos. Para
informações sobre a Copel DIS e a Copel GeT, consulte os relatórios
de sustentabilidade dessas subsidiárias integrais.
Em 30 de agosto de 2018, a Copel GeT celebrou Contrato
de Permuta de Ações com a Eletrosul nos empreendimentos
controlados em conjunto com a Costa Oeste Transmissora
de Energia S.A. (51% Copel GeT e 49% Eletrosul), Marumbi
Transmissora de Energia S.A. (80% Copel GeT e 20% Eletrosul) e
Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. (20% Copel GeT e 80%
Eletrosul). Com esse contrato, a Copel GeT passa a deter 100%
de participação nos empreendimentos Costa Oeste e Marumbi e a
Eletrosul passa a deter 100% de participação na Transmissora Sul
Brasileira.

x

Já em 31 de agosto, a Copel GeT, por meio do Consórcio Bela
Vista Geração, participou do leilão A-6 e vendeu 14,7 MW da PCH
Bela Vista, ao preço de R$ 195,70/MWh. Após essa operação, a
subsidiária passou a deter 99,9% de participação no Capital da
PCH Bela Vista.

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

164
Relato Integrado Copel 2018

GRI Standards

Divulgação

Repostas/ Complementações/ Observações

Página
do
relatório

Omissão

Verificação
externa

GRI 102: DISCLOSURES GERAIS 2016
PERFIL OGANIZACIONAL
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

GRI 102-11
GRI 102-12
GRI 102-13

Princípio da
precaução
Iniciativas externas
Afiliações a
associações

42

x

61

x

57

x

Mensagem do
Diretor-Presidente

13

x

Descrição
dos principais
impactos, riscos e
oportunidades

42, 56,
70, 114,
115,
120,
121,
125,
127, 136

x

27, 37

x

40

x

ESTRATÉGIA
GRI 102-14

CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA

GRI 102-15

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO

ÉTICA E INTEGRIDADE
GRI 102-16

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI

GRI 102-17

Valores, princípios,
padrões e normas
de conduta
Mecanismos de
aconselhamento
e preocupações
sobre ética

ANEXOS

165
Relato Integrado Copel 2018

GRI Standards

Divulgação

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS

GRI 102-18

Estrutura de
governança

GRI 102-19

Delegação de
autoridade

SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Repostas/ Complementações/ Observações
GRI 102: DISCLOSURES GERAIS 2016
GOVERNANÇA
Em abril e maio de 2018, por orientações do Acionista
Majoritário, houve mudança na Diretoria Executiva da Copel
(Holding) com a substituição do Diretor Presidente, do Diretor
de Gestão Empresarial, do Diretor Jurídico e de Relações
Institucionais, do Diretor de Desenvolvimento de Negócios, e
do Diretor de Governança, Risco e Compliance. A composição
desses órgãos pode ser conferida no link
A competência para deliberar sobre assuntos econômicos,
ambientais e sociais está definida no Estatuto Social da Copel
e detalhada no Regimento Interno da Diretoria Reunida. As
competências das áreas subordinadas de cada diretoria
executiva estão estabelecidas em Normas de Organização
- NOC, e os niveis de aprovação em NCO - Nível de
Competência.
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Responsabilidade
de nível executivo
para temas
econômicos,
ambientais e
sociais

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

Compete ao Diretor de Finanças e de Relações com
Investidores coordenar os assuntos relativos à gestão
e ao planejamento econômico, financeiro, tributário,
contábil, orçamentário, de custos, de seguros patrimoniais
e de aplicações e investimentos no mercado financeiro
da Companhia e de suas subsidiárias integrais; definir as
diretrizes econômico-financeiras para aquisição e participação
da Companhia e de suas subsidiárias integrais em negócios
de seu interesse; e coordenar atividades de controle
econômico-financeiro das sociedades nas quais a Companhia
e suas subsidiárias integrais detêm participação, direta ou
indiretamente.

x

Ao Diretor Jurídico e de Relações Institucionais cabe definir
e coordenar os programas corporativos socioambientais e de
responsabilidade social da Companhia e de suas subsidiárias
integrais.

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE

Ambas as diretorias se reportam diretamente ao Conselho
de Administração, que é o mais alto órgão de governança
corporativa da Copel.

DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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GRI 102: DISCLOSURES GERAIS 2016
GOVERNANÇA
Há duas diretorias na Holding com funções executivas
relacionadas a temas econômicos, sociais e ambientais.
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GRI 102: DISCLOSURES GERAIS 2016
GOVERNANÇA
Para mais informações sobre as funções de cada órgão e de
seus membros, e sobre as competências relacionadas a temas
ambientais, sociais e econômicos, consulte o Estatuto Social
e os Regimentos Internos no link.
Composição por gênero, independência e participação de
stakeholders:
Conselho de Administração: 9 membros, sendo 3 mulheres
e 5 homens (1 posição está vaga). 30% de membros
independentes. 6 membros representantes dos acionistas
Composição do
majoritários (Governo e BNDESPAR), 2 dos acionistas
mais alto órgão de minoritários e 1 dos empregados.
governança e seus Assembleia Geral: membros representantes dos acionistas
comitês
majoritários e minoritários.
Conselho Fiscal: 1 mulher e 4 homens conselheiros titulares;
e 5 homens conselheiros suplentes. 3 representantes do
acionista controlador e 2 dos acionistas minoritários.
Comitê de Auditoria: 2 mulheres e 3 homens, com a maioria
independente, conforme Art. 48 § 2º do Estatuto Social da
Copel. 5 membros representantes dos acionistas majoritários.
Comitê de Indicação e Avaliação: 5 membros, sendo 3
representantes do acionista controlador e
2 dos acionistas minoritários.
Presidente do
Conforme o artigo 19 do Estatuto Social, parágrafo 2º, o
mais alto órgão de presidente do Conselho de Administração não acumula
governança
também função de diretor executivo da Copel.
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GRI 102: DISCLOSURES GERAIS 2016
GOVERNANÇA
A Política de Indicação (NPC 0315) da Copel tem como um
de seus princípios a promoção da diversidade, conforme
estabelecido no Item 3.2.8: “Diversidade, reconhecer a
importância da diversidade de formações, qualificações e
experiências, inclusive em relação a gênero, religião, idade e
raça”. O tema também está presente na norma administrativa
de indicação de membros de órgãos estatutários (NAC
030311), item 4.2.2: “Na composição global do Conselho
de Administração devem ser observadas a diversidade e
complementariedade de experiências profissionais entre
os indicados, bem como o percentual de conselheiros
Nomeação e
independentes estabelecidos em seus respectivos estatutos
seleção para o
sociais e na legislação vigente”.
mais alto órgão de
governança
A independência dos membros do CAD segue os critérios
previstos nas Leis 6.404/1976 e 13.303/2016, as
deliberações normativas do Conselho de Controle das
Empresas Estaduais – CCEE, o Estatuto Social, a Política
de Indicação e a NAC 030311. Como companhia de capital
aberto, considera, ainda, a regra 10A-3 da Securities
Exchange Act e na a Lei Sarbanes-Oxley.

DESEMPENHO DOS CAPITAIS
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Como acionista majoritário da Copel, o Governo do Paraná se
envolve no processo de nomeação e seleção dos membros do
CAD.
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Conflitos de
interesse
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Papel do mais alto
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propósito, valores e
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GRI 102-27

Conhecimento e
desenvolvimento do
mais alto órgão de
governança

GRI 102-28

Avaliação do
desempenho do
mais alto órgão de
governança

GRI 102-29

Identificação e
gestão de impactos
econômicos,
ambientais e sociais
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GRI 102-30

Eficácia dos
processos de gestão
de risco

As atribuições do Conselho de Administração no desenvolvimento,
aprovação e atualização do propósito, declaração de missão, visão
e valores, e definição de estratégias, políticas e metas relacionadas
a temas econômicos, ambientais e sociais da organização estão
previstas no Estatuto Social da Copel, Art. 30 "Atribuições" .
A Copel promove periodicamente treinamentos para os membros
do Conselho de Administração corporativo e das subsidiárias
integrais. Em 2018, esses treinamentos abordaram questões sociais
relacionadas a compliance, a gestão, ao exercício da função, a
direitos humanos, entre outros.

Entre as atribuições do Conselho de Administração da Copel está
analisar e aprovar o planejamento estratégico da Companhia, que
inclui a análise de cenários e riscos. O CAD também aprova as
políticas, e suas respectivas alterações, voltadas ao gerenciamento
de riscos. Cabe, ainda, ao órgão implementar e supervisionar os
sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos
para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está
exposta a Companhia, inclusive os riscos relacionados à integridade
das informações contábeis e financeiras e os relacionados à
ocorrência de corrupção e fraude. O CAD promove, anualmente,
análise de atendimento das metas e resultados na execução do
plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar
suas conclusões e informá-las à Assembleia Legislativa e ao
Tribunal de Contas do Estado, exceto as informações de natureza
estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial
ao interesse da Companhia. Essas e outras responsabilidades estão
detalhadas no artigo 30 do Estatuto Social.

x
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GRI 102: DISCLOSURES GERAIS 2016
GOVERNANÇA

GRI 102-31

Avaliação
de questões
econômicas,
ambientais e sociais

Não há uma frequência pré-estabelecida para a realização de
discussões para a avaliação de questões econômicas, ambientais e
sociais pelo mais alto órgão de governança corporativa. No entanto,
esses órgãos seguem um calendário anual de reuniões nas quais
são avaliadas e deliberadas as diversas questões que envolvem
a Companhia, bem como seus impactos, riscos e oportunidades.
Além disso, os ógãos que são especificamente responsáveis por
avaliar e deliberar determinados temas, conforme estabelecido
em Estatuto Social e Regimento Interno, também se reúnem
extraordinariamente, conforme a necessidade.

x

GRI 102-32

Papel do mais alto
órgão de governança
na elaboração
de relatórios de
sustentabilidade

O Conselho de Administração aprovou, em novembro de 2018, os
15 temas relevantes e estratégicos a serem priorizados e abordados
no Relato Integrado da Copel referente a esse ano. O documento
final foi aprovado pelo órgão em março de 2019.
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GRI 102: DISCLOSURES GERAIS 2016
GOVERNANÇA
O Comitê de Auditoria Estatutário tem, entre suas atribuições,
a de propor ao Conselho de Administração da Copel (Holding)
a promoção de ações visando a:
- divulgação interna dos procedimentos para recebimento e
tratamento de informações sobre erros ou fraudes relevantes
relativas a contabilidade, auditoria e controles internos, bem
como descumprimento de dispositivos legais e regulamentares
e de normas internas, prevendo procedimentos específicos
para proteção do informante, como seu anonimato e a
confidencialidade da informação;
- monitorar anualmente a qualidade e a integridade dos
mecanismos de controle interno, das demonstrações
financeiras e das informações e medições divulgadas;
- avaliar e monitorar, trimestralmente ou por ocorrência,
Comunicação de
em conjunto com a administração e a Auditoria Interna,
preocupações
a adequação das transações com partes relacionadas em
críticas
conformidade com as políticas pertinentes;
- avaliar e monitorar anualmente exposições de risco.
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O Comitê de Auditoria Estatutário deve, individualmente
ou em conjunto com a empresa de auditoria independente
contratada pela Companhia, comunicar formalmente aos
órgãos de administração, no prazo máximo de três dias
úteis de sua identificação, a existência ou as evidências
de: inobservância de normas legais e regulamentares
que coloquem em risco a continuidade dos negócios
da Companhia; fraudes de qualquer valor perpetradas
pela Administração; fraudes relevantes perpetradas
por empregados, ou terceiros; e erros que resultem em
incorreções relevantes nas demonstrações contábeis e
financeiras.
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1 Relato de possível vazamento ou uso indevido de
informações
1 Relato de possível recebimento de presentes, brindes ou
cortesias
2 Relatos de conduta de gerente/diretor
4 Relatos de possível corrupção/suborno
5 Relatos de possíveis violação de leis
6 Relatos de possíveis roubo, furto ou desvios de materiais
7 Relatos de possíveis atos de assédio moral
8 Relatos de possíveis fraudes
17 Relatos de possíveis violações de normas, políticas e
procedimentos internos
21 Relatos de possíveis irregularidade em contratos/licitações
28 Relatos de possíveis conflitos de interesses/favorecimento
Total = 100
Os administradores e conselheiros fiscais têm sua
remuneração definida em Assembleia Geral, seguindo as
determinações do acionista majoritário estabelecidas na
Deliberação Normativa CCEE nº 001/2018. A remuneração é
composta apenas pelo honorário, não havendo pagamentos
vinculados ao atingimento de quaisquer metas, nem
remuneração variável ou por indicadores de desempenho.
Para as informações requeridas por este indicador, consulte
o item 4 de "Fixação da remuneração dos Administradores e
conselheiros fiscais" da ata da 63ª AGO, de 15 de junho de
2018 ( http://ri.copel.com/ptb/10263/630276.06.2018.pdf)
e a Deliberação Normativa CCEE nº 001/2018 (http://www.
fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/CCEE/DN0012018.pdf).
Os stakeholders não são envolvidos nos processos de
remuneração da Copel.
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Lista de grupos
de stakeholders
engajados pela
organização
Acordos de
negociação coletiva
Base para
identificação
e seleção de
stakeholders para os
quais se engajar
Abordagem adotada
para o engajamento
dos stakeholders
Principais temas
e preocupações
levantadas com
stakeholders

8, 95

x

67

x

A identificação de quais stakeholders devem ser engajados se
baseia no nível de influência desses públicos nas atividades,
negócios e decisões da Copel, bem como no nível de impacto da
Companhia sobre eles.
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61, 95

x

7

x

6

x
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ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

Proporção entre a
remuneração anual
total
Aumento percentual
da remuneração total
anual

Entidades incluídas
A lista das entidades incluídas nas Demonstrações Financeiras
nas demonstrações
consolidadas da Copel podem ser conferidas no link:
financeiras
http://ri.copel.com/ptb/central-de-resultados#2018
consolidadas
Definição do
conteúdo do
relatório e limites
de cada tema
material
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x

48, 128,
132

x

11

x

6
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Página 128: no relatório referente a 2017, não foi reportada a
água utilizada para resfriamento de usinas.

RECONHECIMENTOS

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

7, 9, 10,
11

GRI 102-54

Mudanças no
reporte
Período coberto
pelo relatório
Data do relatório
anterior
Ciclo de emissão
de relatórios

Página 132: no relatório referente a 2017, o consumo de
energia elétrica foi reportado em MWh, o que não permitiu
reportar o consumo total de energia. Esses valores foram
recalculados em GJ para permitir a comparabilidade com os
reportados para 2018.

O período coberto por este relato vai de 1º de janeiro a 31 de
janeiro de 2018.
O último relatório da Copel foi publicado em 29 de junho de
2018, referente ao ano de 2017.
O ciclo de emissão de relatórios é anual.

Dados para
contato em relação relato.integrado@copel.com
ao relatório
Declaração de
elaboração do
Este relato foi preparado de acordo com os GRI Standards:
relatório de acordo opção Essencial
com GRI Standards
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CONTEXTO DO SETOR

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
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DO
SETOR
ELÉTRICO
EU4

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

Número de unidades
consumidoras
residenciais,
industriais,
institucionais e
comerciais
Comprimento
de linhas de
transmissão e
distribuição aéreas
e subterrâneas,
discriminadas por
sistema regulatório

DESEMPENHO DOS CAPITAIS
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2, 147,
149
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x

PERFIL ORGANIZACIONAL
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ADMINISTRAÇÃO

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

Os indicadores GRI foram verificados por auditoria externa
indepente, cujo nome e processo empregado estão detalhados
no Parecer da Auditoria, anexo na pág. 215 deste relatório.
O documento foi previamente aprovado pelo Conselho de
Administração da Copel.

163 a
214
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ABORDAGEM
GRI 103-2
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GRI 103-3
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temas materiais e
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GRI 205-2

GRI 205-3

177

Principais riscos de corrupção identificados em 2018:
Conluio com Fornecedores
Desvio de recursos por meio patrocínios
Roubo, perda ou ataques à informação
Desvio de recursos financeiros
Conflito de interesses
Conluio com clientes
Suborno e propinas
Manipulação de propostas e fixação de preços
Operações
Uso de informações privilegiadas
submetidas a
Roubo de ativos físicos
avaliações de
Desvio de recursos por meio de despesas promocionais para
riscos relacionados eventos
à corrupção
Recebimento de presentes e entretenimentos acima do
permitido
Esquemas de superfaturamento
Desvio de recursos por meio programas sociais e doações
políticas
Agenciamento de informação ilegal
Uso de agentes para tráfico de influência
Desvio de recursos por meio doações beneficentes
Pagamentos indevidos para liberação alfandegária
e de licenças
Comunicação
e treinamento
sobre políticas e
procedimentos
anticorrupção
Casos confirmados
de corrupção e
ações tomadas
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Ações judiciais
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A Copel não é alvo de ações judiciais por concorrência
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GRI 103-1
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ABORDAGEM
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2016

GRI 103-2
GRI 103-3
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78 a 80

x

78 a 80
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40, 78 a
80

x

78, 81
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Por ser uma empresa de capital misto, a Copel é legalmente
impedida de efetuar esse tipo de contribuição. O art. 31,
inciso III, da lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, veda a
partidos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma
ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável
em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer
espécie, procedente de entes públicos e pessoas jurídicas
de qualquer natureza, ressalvadas as dotações referidas no
art. 38 dessa Lei e as proveniente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO

93

GRI 403:
SAÚDE E
SEGURANÇA
OCUPACIONAL 2016

GRI 403-1

Explicação dos
temas materiais e
seus limites
Abordagem de
gestão e seus
componentes
Avaliação da
abordagem de
gestão
Trabalhadores
representados por
comitês formais de
saúde e segurança
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TEMAS MATERIAIS
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Tipos de lesões registradas pela Copel (Holding):
Lesão de antebraço causada por queda com diferença de
nível; queimadura na mão por água quente e corpo estranho
na parte externa do olho.

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA

GRI 403-2
GRI 403:
SAÚDE E
SEGURANÇA
OCUPACIONAL 2016

Tipos e taxas de
lesões, doenças
ocupacionais,
dias perdidos,
absenteísmo e
número de óbitos

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS

84

x

As lesões registradas pela Copel Geração e Transmissão
e pela Copel Distribuição estão disponíveis nos relatórios
sociambientais dessas SIs.
A Copel não faz o controle dos índices de saúde e segurança
por gênero e por região. Não há previsão, pois depende de
alteração no SAP.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

AMBIENTE REGULATÓRIO

Tipos de lesões registradas pela Copel Telecomunicações:
Machucado no pé por queda de objeto e fratura óssea por
acidente de trajeto

GRI 403-3

Empregados com
alta incidência
ou alto risco
de doenças
relacionadas à
sua ocupação

Não há, na Copel, ocupações com alta incidência ou alto risco
de ocorrência de doenças específicas, relacionadas
à ocupação.

x

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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TEMAS MATERIAIS
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

GRI 403:
SAÚDE E
SEGURANÇA
OCUPACIONAL 2016

GRI 403-4

CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

GRI 406:
SAÚDE E
SEGURANÇA
DO CONSUMIDOR 2016

GRI 416-1

Temas relativos à
saúde e segurança
cobertos por
acordos formais
com sindicatos

100% dos tópicos de saúde e segurança são abordados nos
acordos formais com sindicatos indiretamente. A cláusula 36ª
do Acordo Coletivo 2018/2019 prevê a realização de reuniões
entre as áreas de saúde e segurança da Companhia com
as forças sindicais a cada trimestre, nas quais são tratados
os assuntos relativos ao tema, incluindo equipamentos
de proteção individual; participação de representantes de
empregados em inspeções de saúde e segurança, auditorias
e investigações de acidentes; treinamento e educação;
mecanismos de queixas e reclamações; direito de recusar
trabalho inseguro; inspeções periódicas; conformidade com as
normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
entre outros.
A energia é a principal categoria de produto da Copel. Assim
sendo, considera-se que 100% das categorias de produto da
Copel são avaliadas quanto a impactos na saúde e segurança
dos consumidores. A Copel segue a legislação pertinente
e adota práticas adicionais. A Copel GeT adota a Instrução
Técnica Geral para Serviços de Linha Viva em Linhas de
Transmissão e Subestações e controles específicos, que
visam à mitigação dos riscos e a promoção da saúde e
segurança de todos os envolvidos.

Categorias de
produtos e
serviços para as
quais são avaliados Os serviços de distribuição de energia elétrica adotam
impactos na saúde padrões definidos pela Gestão de Segurança e Saúde do
e segurança
Trabalho (GSST) em todo o ciclo da cadeia produtiva. Esses
padrões preveem medidas de segurança a partir da ordem
de serviço até o encerramento da mesma. A equipe adota
procedimentos padronizados para cada tarefa, incluindo
deslocamento e estacionamento do veículo, sinalização de
advertência, isolamento do local, teste de ausência de tensão,
instalação de aterramento, entre outros.

x

101
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TEMAS MATERIAIS
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA

EU16
INDICADORES
DO
SETOR
ELÉTRICO:
EMPREGO

EU18

Saúde e segurança
de funcionários,
contratados e
subcontratados
Porcentagem de
trabalhadores
contratados e
subcontratados
que foram
submetidos a
treinamentos
relevantes em
saúde e segurança

78, 81

x

80

x

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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TEMAS MATERIAIS
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
GRI 103-1

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO

GRI 103:
ABORDAGEM
DE GESTÃO
2016

GRI 103-2

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

GRI 103-3

CONTEXTO DO SETOR

GRI 201-1

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Explicação dos
temas materiais e
seus limites
Abordagem de
gestão e seus
componentes
Avaliação da
abordagem de
gestão
Valor econômico
direto gerado e
distribuído

GRI 201-2

Implicações
financeiras e riscos
em decorrência das
mudanças climáticas

GRI 201-3

Cobertura das
obrigações do
plano de pensão de
benefício definido
que a organização
oferece

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS

GRI 201:
DESEMPENHO
ECONÔMICO
2016

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

GRI 201-4

154 a
156

x

154 a
156

x

40, 154
a 156

x

159
Somente a Copel DIS controla as implicações financeiras das
mudanças climáticas. A Copel GeT está desenvolvendo um
manual para levantamento de vulnerabilidade frente à mudança
do clima com a ajuda do comitê de Adaptação de Mudança do
Clima. A partir dessa ação, serão desenvolvidas iniciativas para
acompanhamento.
A cada contribuição normal realizada pelos empregados no fundo
previdenciário, a patrocinadora (Copel) contribui com o mesmo
valor. Além disso, os empregados podem fazer aportes para
aumentar ainda mais a renda futura, porém, nesses casos, não há a
contrapartida da patrocinadora. A reserva formada é transformada
em benefício no momento da aposentadoria, quando o empregado
passa a receber um valor mensal vitalício, calculado com base
no total acumulado, ou seja, de acordo com a sua reserva de
poupança.

120

x

Contribuição normal:
Dividida em duas faixas: a primeira é limitada a 10 Unidades
Previdenciárias (UP) - cada uma no valor de R$ 364,94 -, com
descontos que variam de 2% a 4%. Os valores do Salário Real de
contribuição (SRC) que ultrapassarem a primeira faixa terão um
desconto de 12% sobre a diferença.

Ajuda financeira
A Copel recebeu, em 2018, R$ 19.426.008,32 em incentivos
significativa recebida
fiscais. O detalhamento desses incentivos está nos Anexos.
do governo

x
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TEMAS MATERIAIS
GESTÃO DE RISCOS E EFICIÊNCIA OPERACIONAL
GRI 103-1

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

GRI 103:
ABORDAGEM
DE GESTÃO
2016

GRI 103-2

GRI 103-3

CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO

INDICADORES
DO SETOR
ELÉTRICO:
EFICIÊNCIA
DO
SISTEMA

EU11

Explicação dos
temas materiais e
seus limites
Abordagem de
gestão e seus
componentes
Avaliação da
abordagem de
gestão
A UEG Araucária (PIE - Produtor Independente de Energia)
é resultado da sociedade entre a Petrobras e a Copel, que
Média da eficiência detêm, respectivamente, 20% e 80% de participação nessa
de geração de
empresa, que é a proprietária da UTE Araucária (usina
plantas térmicas
térmica a ciclo combinado). A Copel GeT é responsável
por fontes de
unicamente por operar e manter a unidade dentro dos valores
energia e por
de disponibilidade. A eficiência energética líquida da usina
regime regulatório foi de 12,5% em 2018. A gestão desses dados é realizada
pela proprietária (UEG Araucária), que não disponibilizou
informações extras. A única fonte utilizada é o gás.

42 e 46
a 47

x

42 e 46
a 47

x

40, 42 e
46 a 47

x

A Copel
não
possui
gestão
sobre o
indicador.

x

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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TEMAS MATERIAIS
GESTÃO DE RISCOS E EFICIÊNCIA OPERACIONAL
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

INDICADORES
DO SETOR
ELÉTRICO:
EFICIÊNCIA
DO
SISTEMA

EU12

EU28

CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS

INDICADORES
DO SETOR
ELÉTRICO:
ACESSO

EU29

EU30

Perdas na
transmissão e
distribuição de
energia como
porcentagem do
total de energia
Frequência das
interrupções no
fornecimento de
energia
Duração média das
interrupções no
fornecimento de
energia
Fator de
disponibilidade
média da usina,
discriminado por
fonte de energia
e por sistema
regulatório

48

x

2, 47,
48

2, 47,
48

46, 145

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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TEMAS MATERIAIS
GESTÃO DO CAPITAL HUMANO
GRI 103-1

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR

GRI 103:
ABORDAGEM
DE GESTÃO
2016

GRI 103-2

GRI 103-3

Explicação dos
temas materiais e
seus limites
Abordagem de
gestão e seus
componentes
Avaliação da
abordagem de
gestão

66

x

66

x

40, 66

x

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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TEMAS MATERIAIS
GESTÃO DO CAPITAL HUMANO
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS

GRI 202:
PRESENÇA NO
MERCADO
2016

GRI 202-1

Variação do
salário mais baixo,
discriminado por
gênero, comparado
ao salário mínimo
local

GRI 401-1

Novas contratações
de funcionários e
rotatividade por
faixa etária, gênero e
região

SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

GRI 401:
EMPREGO
2016
GRI 401-2

Benefícios
concedidos aos
empregados

A variação entre o salário mais baixo e o salário mínimo é de 1,92
para homens e mulheres, considerando-se o salário mínimo em 31
de dezembro de 2018 (R$ R$ 954,00.) A Copel não utiliza salário
mínimo como base para a definição de seus salários.

69

Auxílio-Alimentação / Refeição
Vale-Lanche
Auxílio-Creche: para empregadas mães ou empregados detentores
da guarda dos filhos com idades entre 7 e 72 meses
Licença Maternidade Estendida
Licença Paternidade
Liberação para Acompanhamento Médico de Familiar
Participação nos Lucros e/ou Resultados - PLR
Antecipação do 13º Salário
Auxílio-Educação
Capacitação em Língua Estrangeira – Programa BABEL
Biblioteca
Abono de Férias + Adiantamento de Férias
Flexibilidade no Horário de Trabalho
Auxílio a Empregado com Deficiência e Dependente Deficiente
Programa de Reabilitação e Readequação Profissional
Premiação por Segurança no Trânsito
Qualidade de Vida: Jogos Internos da Copel (JICs), Programa PréAposentadoria (PPA),

73
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TEMAS MATERIAIS
GESTÃO DO CAPITAL HUMANO
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

GRI 401-2

CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

Benefícios
concedidos aos
empregados

GRI 401:
EMPREGO
2016

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO

GRI 401-3

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

GRI 402:
RELAÇÕES DE
TRABALHO/
GESTÃO 2016

GRI 402-1

Taxas de retorno
ao trabalho
e retenção
após licença
maternidade/
paternidade
Prazo mínimo
para notificação
sobre mudanças
operacionais

Espaço Energia e Saúde, Coral da Copel e ações de
voluntariado por meio do programa Eletricidadania
Complementação Auxílio-Doença: a Copel paga o valor
correspondente à diferença entre a remuneração fixa e o valor
do benefício de auxílio-doença pago pela Previdência Social,
complementando em 100% o valor da sua remuneração
básica, a partir do 30º dia.
Programa de Dependência Química
Vacinação
Plano de Saúde
Previdência Privada
Plano Pecúlio
Outros Benefícios: seguro de vida, auxílio-funeral;
empréstimos a juros reduzidos; postos bancários; dias ponte
para o estabelecimento de feriados prolongados; eventos
especiais em homenagem aos empregados que completam
10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de trabalho; e descontos
para compra de ingressos em eventos culturais.

73

74

Não há, na Copel, prazos estabelecidos para comunicação
de mudanças operacionais. Essa questão também não está
prevista em acordo coletivo.
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TEMAS MATERIAIS
GESTÃO DO CAPITAL HUMANO
COPEL EM NÚMEROS 2018

GRI 404-1

RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR

GRI 404:
TREINAMENTO
E
EDUCAÇÃO
2016

GRI 404-2

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GRI 404-3

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

Número médio
de horas de
treinamento, por
categoria funcional e
gênero
Para mais detalhes sobre as ações de treinamento e capacitação da
Copel DIS e da Copel GeT, acesse os relatórios dessas subsidiárias
Programas de gestão nos links:
de competências
Relatório de Responsabilidade Socioambiental e Econômicoe aprendizagem
Financeiro da Copel Distribuição
contínua
Relatório de Responsabilidade Socioambiental e EconômicoFinanceiro da Copel Geração e Transmissão
Percentual de
empregados que
recebem análises
de desempenho e
desenvolvimento de
carreira
Foram confirmados, em 2018, seis casos de discriminação na
Copel.

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

188

GRI 406: NÃO
DISCRIMINAÇÃO
2016

GRI 406-1

77

Número total
de casos de
discriminação e as
medidas corretivas
tomadas

x

37, 74,
75, 76

75

x

1) O Conselho de Ética (COE) recebeu uma denúncia referente a
discriminação e cinco denúncias referentes a assédio moral. Dessas
denúncias, apenas duas foram consideradas procedentes e os
gerentes dos denunciados foram orientados a tomar as medidas
cabíveis. Em um dos casos, foi aplicada ao denunciado a suspensão
de 29 dias e a celebração de termo de ajuste de conduta. No outro
caso, também foi aplicada a suspensão.
2) A Comissão de Assédio Moral (CADAM) recebeu 97 denúncias,
sendo que 43 não possuíam nenhuma característica de assédio
moral e foram tratadas como mera consulta. Do total, 54
denúncias foram analisadas, sendo que apenas uma foi considerada
procedente. O gerente do denunciante foi orientado a tomar as
medidas cabíveis.

x

3) Em 2018 havia 119 processos judiciais em andamento. Nesse
mesmo ano, foram encerrados 23 processos sem caracterização de
discriminação ou assédio moral e outros 3 com caracterização de
assédio moral.
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TEMAS MATERIAIS
GESTÃO DO CAPITAL HUMANO
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

INDICADORES
DO
SETOR
ELÉTRICO:
EMPREGO

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

Disponibilidade
de mão de obra
especializada

76

CADEIA DE SUPRIMENTOS

CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

EU14

GRI 103-1
GRI 103:
ABORDAGEM
DE GESTÃO
2016

GRI 103-2

GRI 103-3

Explicação dos
temas materiais e
seus limites
Abordagem de
gestão e seus
componentes
Avaliação da
abordagem de
gestão

103 e
104

x

103 e
104

x

40, 103
e 104

x

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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TEMAS MATERIAIS
CADEIA DE SUPRIMENTOS
Para a Copel (Holding), a Copel DIS e a Copel CTE,
fornecedores locais são os localizados no Estado do Paraná,
onde se concentram suas principais operações. A proporção
de gastos dessas empresas com esses fornecedores são de,
respectivamente, 78%, 63% e 69%.

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL

GRI 204:
PRÁTICAS DE
COMPRAS
2016

GRI 204-1

Proporção de
gastos com
fornecedores
locais em unidades
operacionais
importantes

Para a Copel GeT, fornecedores locais são aqueles que
atuam nos estados em que a empresa possui operações.
Foram considerados, portanto, o Estado do Paraná, onde se
localiza a sede, e os Estados de Mato Grosso e São Paulo,
onde há filiais, além do Estado do Rio Grande do Norte,
onde há subsidiárias integrais. A proporção de gastos com
fornecedores locais na empresa é de 77%.
As práticas de contratação de fornecedores da Copel
(Holding) e de suas subsidiárias integrais estão descritas nas
págs. 105 a 106.

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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TEMAS MATERIAIS
CADEIA DE SUPRIMENTOS
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

GRI 308:
AVALIAÇÃO
AMBIENTAL
DE
FORNECEDORES
2016

GRI 308-1

Percentual
de novos
fornecedores
selecionados com
base em critérios
ambientais

Atualmente, a Copel apenas realiza seleção ou avaliação de
novos fornecedores com base em critérios ambientais para
objetos contratuais específicos, que envolvam exigências
legais nesse sentido, como aquisição de madeira ou
contratação de serviços de supressão vegetal, por exemplo.
Como a seleção com base em critérios ambientais não é,
portanto, uma prática recorrente, não é possível quantificar os
fornecedores contratados dessa forma em 2018.

x
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CADEIA DE SUPRIMENTOS
Não há, na Copel, prática de avaliação de fornecedores para
verificação de impactos no meio ambiente.
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GRI 308:
AVALIAÇÃO
AMBIENTAL
DE
FORNECEDORES
2016

GRI 308-2

Impactos
ambientais
negativos
na cadeia de
fornecedores e
medidas tomadas

Entretanto, para a definição dos fornecedores críticos,
verifica-se aqueles que apresentam um risco significativo para
a Companhia, considerando os aspectos legais, financeiros,
ambientais, de saúde e segurança no trabalho, segurança da
população, de imagem da empresa, da percepção do cliente
e sociedade, e dos processos. Os critérios para pontuar a
criticidade do fornecimento são os fatores correspondentes à
sustentabilidade e à abrangência. A cada uma das dimensões
da sustentabilidade (econômica, social, ambiental etc.) é
atribuída uma nota que indica o nível de risco percebido,
que é avaliados quanto à possibilidade de ocorrência e a
gravidade do impacto. A abrangência representa o alcance
que determinado fornecimento tem para o negócio, e se as
consequências de seus impactos seriam amplas ou restritas.

x

A medida adotada em caso de descumprimento de cláusulas
contratuais relacionadas ao meio ambiente é a aplicação de
sanções administrativas ao fornecedor, como advertência,
multas e suspensão de participação em licitações. De acordo
com a gravidade da ocorrência, o fornecedor pode ter seu
contrato rescindido e ter sua infração informada aos órgãos
legais competentes.
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CADEIA DE SUPRIMENTOS
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

GRI 414:
AVALIAÇÃO
SOCIAL DE
FORNECEDORES
2016

GRI 414-1

GRI 414-2

CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE

A avaliação de fornecedores com base exclusiva em critérios
sociais não é adotada pela Copel. Esses critérios são apenas
objeto de avaliação para determinação de fornecedores
críticos (ver indicador 308-2).

105

A Copel não faz a avaliação de seus fornecedores com
relação a impactos sociais, apenas avaliação para definição de
fornecedores críticos, como mencionado no
indicador 414-1.

x

x

ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Fornecedores
selecionados com
base em critérios
sociais
Impactos sociais
negativos
na cadeia de
fornecedores e
medidas tomadas
a respeito

GRI 103-1
GRI 103:
ABORDAGEM
DE GESTÃO
2016

GRI 103-2

GRI 103-3

Explicação dos
temas materiais e
seus limites
Abordagem de
gestão e seus
componentes
Avaliação da
abordagem de
gestão

93 a 95

x

93 a 95

x

40, 93 a
95

x
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INDICADORES
DO
SETOR
ELÉTRICO:
COMUNIDADES
LOCAIS

EU19

Participação de
stakeholders em
processos decisórios

Para os processos de fusões/aquisições e participação em
leilões, existem fluxogramas aprovados em Diretoria que
contemplam a participação dos stakeholders necessários em
cada fase do processo, desde a identificação da oportunidade
de negócio, até a sua concretização. Previamente à implantação
dos empreendimentos, a participação das comunidades locais é
garantidapor meio da realização de Audiências Públicas e reuniões
informativas, e da obtenção de anuência dos municípios e dos
órgãos intervenientes. A Companhia possui participação ativa
nos processos decisórios relacionados às politicas setoriais,
tanto regionais quanto nacionais, por meio de participação em
instituições representativas dos mais variados setores ligados à
questão energética, como a Associação Brasileira dos Produtores
Independentes de Energia Elétrica, a Associação Brasileira de
Energia Eólica e a Associação Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica. Percebe-se, portanto, que o planejamento e
desenvolvimento de projetos do setor elétrico brasileiro é bastante
complexo, com a existência de várias instituições e normas que
regulamentam tanto os processos vinculados ao planejamento,
implantação, comercialização e operação de ativos quanto os
mecanismos mínimos de consulta popular e participação social, que
devem ser seguidos pelos empreendedores.
Descrição dos papéis dos principais stakeholders nos processos
decisórios da Companhia:A Diretoria de Desenvolvimento de
Negócios da Copel é responsável pela análise das oportunidades
de negócios e conduz a aprovação junto à Diretoria e o Conselho
de Administração (CAD), responsável por aprovar as decisões
estratégicas. A Copel (Holding) pauta e aprova todas as decisões
de investimentos da Copel.O Governo do Estado do Paraná
controla as ações ordinárias e mantém o controle administrativo da
Copel (Holding). Está envolvido em todas as decisões estratégicas
da Copel e suas subsidiárias. O Ministério de Minas e Energia
(MME) atua de forma direta e indireta (por meio de suas empresas
coligadas) no processo decisório de investimentos em infraestrutura
no setor de energia. Os órgãos ligados ao MME atuam da seguinte
forma: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): regula
e fiscaliza os serviços prestados pelas empresas de geração),
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica;
Empresa de Pesquisa Energética (EPE): realiza o planejamento do
setor energético nacional; Operador Nacional do Sistema (ONS):
opera as instalações de geração e transmissão de energia elétrica
do Sistema Interligado Nacional.
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A sociedade civil organizada é representada por órgãos
governamentais e não governamentais para discussões de
empreendimentos de infraestrutura, representações ou sindicatos
organizados. Há também o Conselho de Consumidores, que
representa as diversas classes de consumidores de energia elétrica
em todos os níveis de planejamento.

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO

Copel GeT: o Planejamento Energético no Brasil é divido em
Planejamento da Operação e Planejamento da Expansão. O
primeiro ocorre de forma centralizada no Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS) e o segundo na Empresa de Pesquisa
Energética (EPE), ambos sob a regulação da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel). Para o processo de tomada de decisão
são utilizados modelos matemáticos desenvolvidos no Centro
de Pesquisa em Energia Elétrica (Cepel) e oficializados mediante
regulamentação.
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Participação de
stakeholders em
A EPE tem como responsabilidade a publicação do “Plano Nacional
processos decisórios de Energia” e dos “Planos Decenais de Energia”, documentos
que projetam e definem os empreendimentos de geração e
transmissão de energia de interesse do Estado Brasileiro a partir
de projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Antes
de aprovados, os planos passam por Audiência Pública, momento
em que os documentos se tornam públicos, para análise das partes
interessadas, visando ao recebimento de contribuições dos mais
diversos setores da sociedade brasileira, para posteriormente,
serem publicadas como instrumentos de política pública setorial.
O mesmo ocorre com os editais de concessão dos serviços
relacionados ao setor elétrico, que passam por um período de
Audiência Pública antes de aprovados. Dessa forma, o processo
de planejamento e concessão dos serviços públicos de geração e
transmissão de energia elétrica é conduzido de forma participativa
pelo Estado Brasileiro.

ANEXOS
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TEMAS MATERIAIS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
A Copel GeT participa do processo na operação das usinas com
produção de insumos e implementação das políticas energéticas
definidas pelo ONS, sempre de acordo com a Licença de Operação
dos empreendimentos emitida pelo órgão ambiental competente.
Além dos órgãos já citados, estão envolvidos nesse processo
a Câmara de Comercialização de Energia, órgaos ambientais
estaduais e o Ministério de Minas e Energia.

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL

INDICADORES
DO
SETOR
ELÉTRICO:
COMUNIDADES
LOCAIS
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PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO

Copel DIS: conforme legislação ambiental vigente e critérios
dos órgãos ambientais licenciadores, na elaboração dos estudos
ambientais são realizadas consultas aos moradores da área
diretamente afetada pelos empreendimentos. Isso auxilia na
análise da viabilidade socioambiental. Durante a implantação,
Participação de
são executados programas ambientais de relacionamento com
stakeholders em
a comunidade e disponibilizados canais de comunicação (site,
processos decisórios e-mail, telefone). Essas ações visam a levar para a comunidade
informações sobre os empreendimentos e a colher informações
para análise dos possíveis impactos dos projetos e proposição de
medidas mitigadoras. As autoridades envolvidas são os órgãos
ambientais responsáveis pelo licenciamento (IAP, Secretarias
de Meio Ambiente, Ibama, ICMBio), os órgãos intervenientes
(Iphan, Funai, Instituto das Águas, entre outros), as prefeituras
municipais e o Ministério Público Estadual. Eventualmente, há
questionamentos de associações comunitárias, ONGs e grupos
populares sobre a implantação de empreendimentos. Nesses casos,
a Copel busca dar todos os esclarecimentos necessários.
A subsidiária participa de decisões políticas por meio da Associação
Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee).
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GRI 103-1
GRI 103:
ABORDAGEM
DE GESTÃO
2016

GRI 103-2
GRI 103-3

Explicação dos
temas materiais e
seus limites
Abordagem de
gestão e seus
componentes
Avaliação da
abordagem de
gestão

120 a
123

x

120 a
123

x

40, 120
a 123

x
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GRI 305-5
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GRI 305-6

Emissões diretas
de Gases de Efeito
Estufa (GEE) ESCOPO 1
Emissões indiretas
de Gases de Efeito
Estufa (GEE) ESCOPO 2
Outras emissões
indiretas de Gases
de Efeito Estufa
(GEE) - ESCOPO 3
Intensidade de
emissões de Gases
de Efeito Estufa
(GEE)
Redução de
emissões de Gases
de Efeito Estufa
(GEE)
Emissões de
substâncias
que destroem a
camada de ozônio
(SDO)

O ano base escolhido foi 2014. Para 2019, se iniciará um
novo ciclo de quatro anos. Fonte de potencial da aquecimento
global: Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC, na sigla em inglês) 2007.

123

Ver informações adicionais presentes neste índice, no 305-1.

123

Ver informações adicionais presentes neste índice, no 305-1.

123

123 e
124

As reduções incluem os escopos 1 e 2. O ano base é 2014.

A Copel não produz, importa ou exporta SDOs.

120 a
124

123
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GRI 305:
EMISSÕES
2016

GRI 305-7

SOBRE O RELATÓRIO

Emissões de
NOx, SOx e
outras emissões
atmosféricas
significativas
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INDICADORES
DO
SETOR
ELÉTRICO:
PERFIL
ORGANIZACIONAL

EU5

AMBIENTE REGULATÓRIO

Alocação de
permissões
(allowances)
de emissões de
equivalentes de
CO2, discriminadas
por estrutura
do mercado
de créditos de
carbono

A Diretoria de Novos Negócios abordou a precificação de
carbono em estudos de pré-viabilidade de empreendimentos
de geração termelétrica conduzidos em 2017, motivada pela
percepção da Copel de que o Brasil deverá adotar tributação
por tonelada de CO2 equivalente emitida como instrumento
de precificação no âmbito nacional.
Nesse sentido, foram definidos os cenários do impacto
financeiro sobre os projetos a partir das estimativas
de emissão de CO2 equivalente por empreendimento e
considerados os diversos contextos de preço interno de
carbono.

x

O resultado dessa atividade foi utilizado para auxiliar nas
avaliações de riscos e oportunidades associados a uma
possível precificação mandatória no futuro.
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123 e
124

GRI 103:
ABORDAGEM
DE GESTÃO
2016

GRI 103-1

GRI 103-2

Explicação dos
temas materiais e
seus limites
Abordagem de
gestão e seus
componentes

86 e 87

x

86 e 87

x
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40, 86,
87

vx

Atividades
relacionadas
a pesquisa e
desenvolvimento
e despesas com o
objetivo de prover
eletricidade de
modo confiável
e promover o
desenvolvimento
sustentável.

86, 88 a
91

x

56 a 57

x

56 a 57

x

40, 56 a
57

x

AMBIENTE REGULATÓRIO

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

SUSTENTABILIDADE

Avaliação da
abordagem de
gestão

GRI 103:
ABORDAGEM
DE GESTÃO
2016

GRI 103-2

GRI 103-3

Explicação dos
temas materiais e
seus limites
Abordagem de
gestão e seus
componentes
Avaliação da
abordagem de
gestão
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GRI 307:
COMPLIANCE
AMBIENTAL
2016

GRI 307-1

Não conformidade
com leis e/ou
regulamentos
ambientais

GRI 419-1

Não conformidade
com leis e
regulamentos
na área social e
econômica

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA

GRI 419:
COMPLIANCE
SOCIOECONÔMICO
2016

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

x

x

RESPONSABILIDADE SOCIAL

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE

Em 2018, a Copel Geração e Transmissão pagou multa no
valor de R$ 543.504,84, emitida pela Secretaria Estadual do
Meio Ambiente do Mato Grosso devido a Auto de Infração
Ambiental registrado em 2014 em decorrência da morte de
peixes ocorrida no vão 4 do vertedouro da UHE Colíder.
Não foi registrado, em 2018, o recebimento ou pagamento
de multas ou sanções não monetárias em virtude de não
conformidade com leis e regulamentos na área social e
econômica pela Copel DIS, pela Copel GeT, pela Copel COM
e pela Holding. Já para a CTE, o Processo Administrativo
nº 53516.008345/2011-29 transitou em julgado
administrativamente, condenando a empresa ao pagamento
de multa no valor de R$322.261,68 pelo não licenciamento
de 40 estações. Ressalta-se, porém, que a obrigação de
licenciamento de estações deixou de existir para a Copel
Telecomunicações em junho de 2017.

GRI 103-1
GRI 103:
ABORDAGEM
DE GESTÃO
2016

GRI 103-2

GRI 103-3

Explicação dos
temas materiais e
seus limites
Abordagem de
gestão e seus
componentes
Avaliação da
abordagem de
gestão

107 a
109

x

107 a
109

x

40, 107
a 109

x
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201

GRI 413:
COMUNIDADES
LOCAIS
2016

GRI 413-1

Os investimentos em infraestrutura da Copel são feitos
por meio de suas subsidiárias. Para detalhes sobre os
investimentos feitos pela Copel Distribuição, acesse o
Relatório de Responsabilidade Socioambiental e EconômicoFinanceiro da empresa, disponível aqui. A Copel
GeT não realizou, em 2018, investimentos de infraestrutura
em prol da comunidade do entorno. Entretanto, a empresa
Investimentos em
se reuniu com gestores de quatro municípios do Estado do
infraestrutura e
Rio Grande do Norte onde estão instalados os parques do
serviços oferecidos
Complexo Eólico Brisa Potiguar, para acolher e pactuar ações
de interesse dos municípios para investimentos sociais.
Foi definido que os recursos serão direcionados à área da
educação, especificadamente para a reforma de escolas. Será
reformada uma escola em cada município. As informações
referentes à Copel Telecomunicações estão incluídas no
indicador 203-2.
Impactos
econômicos
indiretos
significativos,
incluindo a
extensão dos
impactos
Detalhes sobre os programas executados pela Copel DIS e
Programas de
pela Copel GeT podem ser conferidos nos relatórios dessas
engajamento
subsidiárias, disponíveis nos links:
da comunidade,
Relatório de Responsabilidade Socioambiental e Econômicoavaliações de
Financeiro da Copel Distribuição
impacto e/ou
desenvolvimento
Relatório de Responsabilidade Socioambiental e Econômicolocal

111, 151

x

100,
113, 151

x

62, 69,
94, 111
a 113

x

Financeiro da Copel Geração e Transmissão

Relato Integrado Copel 2018

GRI Standards

Divulgação

Repostas/ Complementações/ Observações

Página
do
relatório

Omissão

Verificação
externa

TEMAS MATERIAIS
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Os impactos mencionados nas págs. 107 e 111 se referem
a todas as operações da Copel. A localização das operações
pode ser verificada na pág. 21.

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS

Além dos impactos reportados no conteúdo deste relatório,
destacam-se:

SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

202

GRI 413:
COMUNI
DADES
LOCAIS
2016

GRI 413-2

Operações com
impactos negativos
nas comunidades

Copel CTE: por ter como principais produtos e serviços a
disponibilização de soluções em telecomunicações - acesso
à internet em banda larga, a Copel CTE não causa impactos
negativos diretos em comunidades locais. A utilização
indevida dos produtos e serviços, contudo, podem causar
impactos negativos na comunidade em geral, como a
disseminação de fakenews, pedofilia digital, discriminação
digital, proliferação de ódio racial ou contra minorias,
cyberbullying, entre outras práticas.

107, 111

x

Copel GeT: pressão por infraestrutura urbana e por serviços
públicos resultantes do incremento demográfico e urbano
durante a construção dos empreendimentos; interferências
em atividades econômicas relacionadas ao uso de recursos
naturais e/ou atreladas ao polígono dos imóveis afetados
pelos empreendimentos; deslocamento compulsório de
populações e alterações nos seus modos de vida por conta
da mudança de produção econômica, dos vínculos locais e
das organizações sociais; riscos de retração econômica e
esvaziamento populacional nos municípios após o término
das obras; incômodos à populações vizinhas às instalações
decorrentes de maior circulação de pessoas e veículos; e
emissão de ruídos.
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GRI 413:
COMUNIDADES
LOCAIS
2016

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

INDICADORES
DO
SETOR
ELÉTRICO:
COMUNIDADES
LOCAIS

AMBIENTE REGULATÓRIO

GRI 413-2

EU20

EU22

EU23

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

INDICADORES
DO
SETOR
ELÉTRICO:
ACESSO

EU27

Copel DIS: geração de resíduos e poeira; aumento dos níveis
de ruídos e vibração; impacto visual/alteração da paisagem
Operações com
natural devido à supressão de vegetação; limitação no
impactos negativos
107, 111
uso e ocupação do solo; interferência no cotidiano das
nas comunidades
comunidades do entorno; acidentes com terceiros; manejo de
vegetação sob as redes e interferência na paisagem urbana.
Abordagem
para gestão de
109
impactos de
deslocamento
Número de
pessoas
deslocadas física
e economicamente
109
e indenização
discriminados por
tipo de projeto
Programas de
melhoria ao acesso
53, 100
a eletricidade
Número de
desligamentos
residenciais
por falta de
pagamento,
102
discriminados por
período/duração do
desligamento e por
sistema regulatório

x
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SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
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EFICIÊNCIA OPERACIONAL
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E AUMENTO DA DEMANDA

INDICADORES
DO
SETOR
ELÉTRICO:
PROVISÃO
DE
INFORMAÇÃO
INDICADORES
DO
SETOR
ELÉTRICO:
SAÚDE
E
SEGURANÇA
DO
CONSUMIDOR

EU24

Práticas para lidar
com barreiras
que se interpõem
ao acesso a
eletricidade

101

EU25

Número de
acidentes e óbitos
de usuários do
serviço envolvendo
bens da empresa,
decisões e acordos
judiciais, além de
casos judiciais
pendentes relativos
a doenças

113

x

114 e
115

x

114 e
115

x

40, 114,
115

x

DIREITOS HUMANOS

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

GRI 103-1
GRI 103:
ABORDAGEM
DE GESTÃO
2016

GRI 103-2
GRI 103-3

Explicação dos
temas materiais e
seus limites
Abordagem de
gestão e seus
componentes
Avaliação da
abordagem de
gestão
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GRI 407:
LIBERDADE
DE
ASSOCIAÇÃO
E
NEGOCIAÇÃO
COLETIVA
2016

GRI 407-1

Casos em que
a liberdade de
associação e
negociação
coletiva possa
estar sendo violada

117

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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DIREITOS HUMANOS
A Copel não avalia os riscos relacionados ao trabalho infantil,
porém faz a gestão ativa e a fiscalização dos contratos de
trabalho, que possuem cláusulas de compromisso com o
cumprimento da legislação trabalhista e de combate a essa
prática.

COPEL EM NÚMEROS 2018

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

Repostas/ Complementações/ Observações

Página
do
relatório

GRI 408:
TRABALHO
INFANTIL
2016

GRI 408-1

O canal de comunicação confidencial da Companhia está
aberto a denúncias de irregularidades ou prejuízos nesse
sentido. Caso essas irregularidades sejam comprovadas,
os gestores são comunicados para que sejam tomadas as
providências cabíveis, incluindo a aplicação de sanções
Operações e
administrativas ou mesmo o oferecimento de denúncia
fornecedores com
ao Ministério Público, caso a conduta ilegal parta de uma
risco de ocorrência
empresa contratada.
de casos de
trabalho infantil
Todos os contratos da Companhia com fornecedores possuem
cláusulas sobre responsabilidade social e ambiental, no qual
está estabelecido o compromisso de não empregar menores
de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
e menores de 16 anos para qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz. Também é obrigatório incorporar os
Princípios do Pacto Global, além de outros compromissos
sociais. Os fornecedores devem, ainda, apresentar a
“Declaração de Responsabilidade Social e Ambiental” na fase
de habilitação, sendo esta uma das regras para julgamento
das propostas.

115

x
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CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

GRI 409:
TRABALHO
FORÇADO
OU
ANÁLOGO
AO ESCRAVO
2016

GRI 409-1

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS

GRI 411:
DIREITOS
DAS
PESSOAS
INDÍGENAS
2016

GRI 411-1

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

207

GRI 412:
AVALIAÇÕES
DE DIREITOS
HUMANOS
2016

GRI 412-1

GRI 412-2

Repostas/ Complementações/ Observações

TEMAS MATERIAIS
DIREITOS HUMANOS
Não há uma avaliação formal da Copel e de suas subsidiárias
desses riscos em suas operações e fornecedores. Para
prevenir que esse tipo de prática ocorra, a Copel adota
medidas como as de prevenção ao trabalho infantil,
mencionadas no disclosure 408-1. A Copel GeT, contudo,
considera que atividades que requerem o alojamento
Operações e
temporário de trabalhadores - especialmente em áreas rurais fornecedores com
para a implantação de empreendimentos da Companhia, como
risco de ocorrência
construção civil, montagem de componentes eletromecânicos,
de casos de
supressão de vegetação, monitoramentos ambientais, etc,
trabalho escravo
são de risco para a ocorrência de trabalho forçado ou análogo
ao escravo. Além dos dormitórios, é necessários viabilizar
refeitórios, banheiros, lavatórios, áreas de vivência, etc., cujos
requisitos podem estar em discordância com o estabelecido
em Normas Regulamentadoras, podendo caracterizar
condições análogas à escravidão.
Casos de violação
de direitos de
povos indígenas e
tradicionais
Operações
submetidas
a análises ou
avaliações sobre
direitos humanos
Treinamento
de empregados
em políticas ou
procedimentos de
direitos humanos

Página
do
relatório

115

Omissão

Verificação
externa

x

117

115

x

115

x
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DIREITOS HUMANOS
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RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO

GRI 412:
AVALIAÇÕES
DE DIREITOS
HUMANOS
2016

GRI 412-3

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL

GRI 103-1
GRI 103:
ABORDAGEM
DE GESTÃO
2016

GRI 103-2

GRI 103-3

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

115

x

51 e 52

x

51 e 52

x

40, 51,
52

x

2, 144

x

2, 144

x

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E AUMENTO DA DEMANDA

CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

Acordos e
contratos de
investimentos que
incluem cláusulas
de direitos
humanos

INDICADORES
DO
SETOR
ELÉTRICO:
PERFIL
ORGANIZACIONAL

EU1

EU2

Explicação dos
temas materiais e
seus limites
Abordagem de
gestão e seus
componentes
Avaliação da
abordagem de
gestão
Capacidade
instalada,
discriminada por
fonte de energia
primária e por
sistema regulatório
Produção líquida
de energia,
discriminada por
fonte de energia
primária e por
sistema regulatório
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TEMAS MATERIAIS
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E AUMENTO DA DEMANDA
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

INDICADORES
DO
SETOR
ELÉTRICO:
DISPONIBILIDADE
E
CONFIABILIDADE

INDICADORES
DO
SETOR
ELÉTRICO:
GERENCIAMENTO
DA
DEMANDA

EU6

Disponibilidade e
confiabilidade de
energia elétrica

EU10

Capacidade
planejada contra a
demanda de energia
projetada a longo
prazo, discriminados
por fonte de energia
e regime regulatório

EU7

GRI 103-1

SUSTENTABILIDADE

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

Para mais informações, acesse os Relatórios:
Relatório de Responsabilidade Socioambiental e EconômicoFinanceiro da Copel Geração e Transmissão
Relatório de Responsabilidade Socioambiental e EconômicoFinanceiro da Copel Distribuição.

47

x

145

x

51, 53,
103

x

69 a 71

x

69 a 71

x

40, 69 a
71

x

DIVERSIDADE

AMBIENTE REGULATÓRIO

DESEMPENHO DOS CAPITAIS

Programas de
gerenciamento de
demanda

Mais informações relacionadas a este indicador podem ser obtidas
no relatório socioambiental da Copel Distribuição, que executa
o Programa de Eficiência Energética por meio da aplicação de
recursos financeiros determinados pela Lei nº 9.991/2000 e pela
Resolução Normativa Aneel n° 830/2018.
O Governo Federal é responsável pelo planejamento da expansão
da capacidade de geração do Sistema Interligado Nacional.
Normalmente, o sistema trabalha com folga na geração, o que
confere segurança à operação. Porém, nos últimos anos, o Governo
tem optado por priorizar fontes mais baratas, como as eólicas,
solares e hidrelétricas sem reservação, que são intermitentes e
dependem de condições do ambiente, como chuvas, ventos e
irradiação solar para gerar energia. A opção por essas fontes trouxe
insegurança à capacidade de operação do SIN.

GRI 103:
ABORDAGEM
DE GESTÃO
2016

GRI 103-2

GRI 103-3

Explicação dos
temas materiais e
seus limites
Abordagem de
gestão e seus
componentes
Avaliação da
abordagem de
gestão
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DIVERSIDADE
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR

GRI 405:
DIVERSIDADE
E
IGUALDADE
DE
OPORTUNIDADES
2016

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

GRI 405-2

GRI 103-1
GRI 103:
ABORDAGEM
DE GESTÃO
2016

GRI 103-2

GRI 103-3

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS

GRI 301-1

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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34, 35,
67, 68

x

72, 73

x

120 e
121

x

120 e
121

x

40, 120,
121

x

133

x

GERENCIAMENTO DE RECURSOS NATURAIS FINITOS

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA

GRI 405-1

Diversidade
dos grupos
responsáveis pela
governança e
colaboradores
Proporção do
salário-base e
remuneração entre
homens e mulheres

GRI 301:
MATERIAIS
2016

GRI 301-2

GRI 301-3

Explicação dos
temas materiais e
seus limites
Abordagem de
gestão e seus
componentes
Avaliação da
abordagem de
gestão
Materiais usados,
por peso ou
volume
Percentual dos
materiais usados
provenientes de
reciclagem
Produtos e suas
embalagens
recuperados

Esta é a primeira vez que a Copel reporta este indicador.
O peso total dos materiais utilizados foi estimado. Não
foi possível para o reporte de 2018 fazer a separação de
materiais renováveis ou não renováveis.
Devido à natureza das atividades, a maior utilização na
prestação dos serviços é de materiais provenientes da
indústria pesada e, portanto, este disclosure não se aplica
à Copel.
Não se aplica à Copel.

Relato Integrado Copel 2018

GRI Standards

Divulgação

Repostas/ Complementações/ Observações

Página
do
relatório

Omissão

Verificação
externa

TEMAS MATERIAIS
GERENCIAMENTO DE RECURSOS NATURAIS FINITOS
GRI 302-1

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO

GRI 302-2

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

GRI 302-3

CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

GRI 302:
ENERGIA
2016

GRI 302-4

Consumo de
energia dentro da
organização
Consumo de
energia fora da
organização
Intensidade
energética
Redução do
consumo de
energia

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS

GRI 302-5

Reduções
nos requisitos
energéticos
de produtos e
serviços

131, 132

x

131

x

131
131

x

Não se aplica ao tipo de atividade executado pela Copel
Comercialização e pela Copel (Holding). Apenas a Copel DIS
calculou as reduções obtidas nos requisitos energéticos,
conforme é apresentado abaixo:
Diesel: aumento de 3,76% na distância percorrida por l de
combustível consumido
Gasolina: aumento de 1,73% na distância percorrida por l de
combustível consumido
Etanol: aumento de 14,9% na distância percorrida por l de
combustível consumido

131

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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GERENCIAMENTO DE RECURSOS NATURAIS FINITOS
GRI 303-1

COPEL EM NÚMEROS 2018

Total de retirada de
água, por fonte

RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR

GRI 303:
ÁGUA
2016

GRI 303-2

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA

GRI 303-3

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
GRI 304-1

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

GRI 304:
BIODIVERSIDADE
2016
GRI 304-2

Fontes hídricas
significativamente
afetadas por
retirada de água

Percentual e
volume total de
água reciclada e
reutilizada
Unidades
operacionais
próprias,
arrendadas ou
administradas em
áreas protegidas
Impactos
significativos
de atividades,
produtos e
serviços sobre a
biodiversidade

129
O consumo de água nas sedes administrativas é proveniente
da companhia de abastecimento municipal do Estado do
Paraná, a Sanepar. Com relação à água utilizada pelas usinas,
o uso é considerado não consuntivo. De acordo com a
Agência Nacional de Água, o uso não consuntivo não envolve
o consumo direto da água, como na geração de energia
hidrelétrica,n o lazer, na pesca e na navegação (http://www3.
ana.gov.br/portal/ANA/usos-da-agua/outros-usos). Dessa
forma, a água utilizada pelas usinas hidrelétricas da Copel não
afetam significativamente suas fontes hídricas.

x

x

O percentual de água reciclada e reutilizada não foi reportado
porque ainda é reduzido em relação ao consumo total da
Companhia, não atingindo 1%.

130

x

A tabela com todas as unidades operacionais em áreas
protegidas e outros detalhamentos solicitados pela disclosure
está no Anexo 2.

138

x

136

x
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GRI 304:
BIODIVERSIDADE
2016

GRI 304-4

A tabela com todos os habitats protegidos e restaurados
Habitats protegidos
e outros detalhamentos solicitados pela disclosure está no
ou restaurados
Anexo 2 .
Copel GeT: se a espécie avaliada não se enquadra nas
categorias que denotam algum grau de risco de extinção
(Quase ameaçada, Vulnerável, Em Perigo, Criticamente em
perigo), de extinção de fato (Extinta na natureza, Extinta)
ou, ainda, ""não classificadas"" (Dados insuficientes e
Não avaliada), ela é classificada como ""Segura ou Pouco
Preocupante"". Espécies abundantes e amplamente
distribuídas são incluídas nessa categoria. Quando a Copel
recebe os relatórios dos estudos referentes à fauna e à flora,
Espécies incluídas estes indicam as espécies com algum grau de ameaça. As
na lista vermelha
espécies Pouco Preocupantes, apenas aparecem nas listas
da IUCN e em
como registros, mas raramente vêm com a indicação de
listas nacionais de sua categoria, não sendo possível, assim, indicar todas as
conservação
espécies sob essa classificação.

x

142

x

Copel DIS: para responder a este indicador, como dados
da flora foram considerados os resultados dos relatórios
de inventário florestal de empreendimentos de linhas
de distribuição de alta tensão, subestações e redes de
distribuição de média tensão elaborados no ano de 2018.
Para levantamento de dados da fauna, foram considerados os
dados de relatórios ambientais simplificados elaborados para
linhas de distribuição de alta tensão.
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GRI Standards

Divulgação

Repostas/ Complementações/ Observações

Página
do
relatório

Omissão

Verificação
externa

TEMAS MATERIAIS
GERENCIAMENTO DE RECURSOS NATURAIS FINITOS
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

GRI 306-2
GRI 306:
EFLUENTES E
RESÍDUOS
2016

CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

GRI 306-3

GRI 306-4
INDICADORES
DO
SETOR
ELÉTRICO:
BIODIVERSIDADE

EU13

Peso total de
resíduos, por
tipo e método de
disposição
Número e
volume total
de vazamentos
significativos
Transporte de
resíduos perigosos
Biodiversidade
das áreas de
compensação
comparada à
biodiversidade de
áreas afetadas

134,
135

x

136
A Copel não faz o transporte de resíduos perigosos dentro
dos termos da Convenção de Basileia.

A tabela com os detalhamentos solicitados pela disclosure
está no Anexo 2.

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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Companhia Paranaense
de Energia - Copel

COPEL EM NÚMEROS 2018

Relatório de Asseguração Limitada
do Auditor Independente sobre os
Indicadores GRI Standards
Constantes no Relato Integrado 2018

RECONHECIMENTOS

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

SOBRE O RELATÓRIO

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO LIMITADA DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE OS INDICADORES GRI “STANDARDS” CONSTANTES NO RELATO INTEGRADO 2018

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR

Aos Administradores e Acionistas da
Companhia Paranaense de Energia - Copel Curitiba - PR

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

Introdução

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO

Fomos contratados pela Administração da Companhia Paranaense de Energia - Copel (“Companhia”) para apresentar nosso relatório de asseguração
limitada sobre a compilação das informações relacionadas aos indicadores “Global Reporting Initiative — GRI” em sua versão “Standard”, constantes
no Relato Integrado 2018 da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Responsabilidades da Administração da Companhia

DESEMPENHO DOS CAPITAIS

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada das informações dos indicadores GRI, constantes
no Relato Integrado 2018, de acordo com os critérios definidos pela GRI “Standard” e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração dessas informações livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI

Responsabilidade dos auditores independentes

SUSTENTABILIDADE

ANEXOS
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Nossa responsabilidade é expressar uma conclusão sobre as informações relacionadas aos indicadores GRI, constantes do Relato Integrado 2018,
com base no trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com o Comunicado Técnico - CT no 07/12, aprovado pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, e elaborado tomando por base a NBC-TO-3000 -Trabalhos de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão, emitida pelo CFC,
que é equivalente à norma internacional ISAE 3000, emitida pela “International Federation of Accountants - IFAC”, aplicáveis às informações não
históricas. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência e que o trabalho seja executado com
o objetivo de obter segurança limitada de que as informações relacionadas aos indicadores GRI, constantes no Relato Integrado 2018, tomadas em
conjunto, estão livres de distorções relevantes.
Relato Integrado Copel 2018

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC-TO-3000 (ISAE 3000) consiste principalmente em indagações à administração
da Companhia e outros profissionais da Companhia que estão envolvidos na elaboração das informações relacionadas aos indicadores GRI,
constantes no Relato Integrado 2018, assim como na aplicação de procedimentos analíticos para obter evidência que nos possibilite concluir na
forma de asseguração limitada sobre as informações tomadas em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer, também, a execução de
procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o leve a acreditar que as informações relacionadas
aos indicadores GRI, constantes no Relato Integrado 2018, tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes.
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação e apresentação das informações relacionadas
aos indicadores GRI, constantes no Relato Integrado 2018, e de outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre áreas nas quais
distorções relevantes poderiam existir.
Os procedimentos compreenderam:
a) O planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de informações quantitativas e qualitativas e os sistemas operacionais e de
controles internos que serviram de base para a elaboração das informações relacionadas aos indicadores GRI, constantes no Relato Integrado 2018
da Companhia.
b) O entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação dos indicadores mediante entrevistas com os gestores
responsáveis pela elaboração das informações.
c) Aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas e indagações sobre as informações qualitativas e sua correlação com
os indicadores divulgados nas informações relacionadas aos indicadores GRI, constantes no Relato Integrado 2018.

AMBIENTE REGULATÓRIO

d) Confronto dos indicadores de natureza financeira com as demonstrações financeiras e/ou os registros contábeis.

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS

Os trabalhos de asseguração limitada compreenderam, também, a aderência às diretrizes e aos critérios da estrutura de elaboração da GRI em sua
versão “Standard”, aplicável na elaboração das informações relacionadas aos indicadores GRI, constantes no Relato Integrado 2018.

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI

Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão na forma limitada.

ANEXOS

Alcance e limitações
Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguração limitada são substancialmente menos extensos do que aqueles aplicados em um trabalho
de asseguração que tem por objetivo emitir uma opinião sobre as informações relacionadas aos indicadores GRI, constantes do Relato Integrado 2018.
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Consequentemente, não nos possibilitam obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos que seriam identificados em um
trabalho de asseguração que tem por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho com objetivo de emitir uma opinião,
poderíamos ter identificado outros assuntos e eventuais distorções que podem existir nas informações relacionadas aos indicadores GRI, constantes
do Relato Integrado 2018. Dessa forma, não expressamos uma opinião sobre essas informações.

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados financeiros, dada a natureza e a diversidade dos métodos
utilizados para determinar, calcular ou estimar esses dados. Interpretações qualitativas de materialidade, relevância e precisão dos dados estão
sujeitas a pressupostos individuais e a julgamentos. Adicionalmente, não realizamos nenhum trabalho em dados informados para os períodos
anteriores, nem em relação a projeções futuras e metas.
Vale ressaltar que os indicadores assegurados são aqueles relacionados aos temas materiais obtidos no estudo de materialidade da Copel Holding,
realizado em 2018.
Conclusão
Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações
relacionadas aos indicadores GRI, constantes do Relato Integrado 2018, não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as
diretrizes definidas pela GRI “Standards”.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Outros assuntos

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

Escopo da asseguração

AMBIENTE REGULATÓRIO

O critério para definição do escopo da asseguração consistiu na seleção dos indicadores diretamente associados aos aspectos materiais informados
pela Companhia durante a etapa de planejamento dos trabalhos, excluindo também os dados e as informações de projetos e iniciativas constantes
no Anexo do Relato Integrado 2018 da Companhia. Destacamos, a seguir, os indicadores que não foram objeto desta asseguração:

SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

- Indicadores relacionados a “Emissões”: 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6 e 305-7.
- Indicadores relacionados a “Suplemento Setorial”: G4-EU3, G4-EU4, G4-EU13, G4-EU14, G4- EU19, DMA G4-EU20, G4-EU 22, G4-EU 23 e DMA
G4-EU24, G4-EU27, G4-EU28, G4-EU29 e G4-EU30.
- Indicadores relacionados a “Saúde e Segurança do Trabalho”: 416-1. Indicadores relacionados a “Capital Humano”: 401-1, 401-2 e 404-2.
- Indicadores relacionados a “Cadeia de Suprimentos”: 204-1. Indicadores relacionados a “Direitos Humanos”: 407-1 e 411-1.
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- Indicadores relacionados a “Gerenciamento de Recursos Naturais Finitos”: 306-3.
Relato Integrado Copel 2018

Diretrizes e especificações
De acordo com as diretrizes da GRI em sua versão “Standard”, a Companhia declara estar “de acordo” com as especificações “Core/Essencial”em seu
Relato Integrado relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o qual reporta os indicadores de desempenho essenciais e os indicadores
de suplemento do setor energético.
COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

Curitiba, 17 de junho de 2019
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC no 2 SP 011609/0-8 “F” PR

CONTEXTO DO SETOR

Fernando de Souza Leite
Contador
CRC no 1 PR 050422/0-3

SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO

Acesse o Relatório de Asseguração original aqui

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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Incorporação dos Princípios do Pacto Global e ODS

COPEL EM NÚMEROS 2018

A Companhia ratifica seu compromisso com o Pacto Global das Nações Unidas e com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, e apresenta a seguir como Anexo a esta Comunicação de Progresso (COP), onde especifica as iniciativas
desenvolvidas para implementar os princípios do Pacto Global e os ODS em suas operações. Ao longo da publicação da qual
esse anexo faz parte, são também apresentados os resultados dessas iniciativas e o andamento de seus compromissos no
ano de 2018, que podem ser localizados nos indicadores GRI reportados pela Copel.

RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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PROJETOS / PROGRAMAS / SISTEMAS DE GESTÃO /
PARTICIPAÇÕES E POLÍTICAS

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

Políticas e Sistemas de Gestão
Adesão a compromissos voluntários no esforço de promover
a sustentabilidade, a conduta ética e as melhores práticas de
governança corporativa: Pacto Global; Movimento Nacional ODS Nós
Podemos Paraná; Declaração Chamada à Ação para os Governos no
Combate à Corrupção; Pacto Empresarial pela Integridade e contra a
Corrupção e Princípios para Educação Executiva Sustentável (PRME).
Gestão para a Sustentabilidade da Cadeia de Suprimentos: tem
como objetivo contribuir para o desenvolvimento dos fornecedores,
estabelecendo parâmetros vinculados à sustentabilidade propondo
ações que promovam e fortaleçam as boas práticas ao longo da
cadeia de suprimentos.
Programa Nossa Energia: atrela a obtenção de novas oportunidades
em relação à carreira, remuneração e desenvolvimento pessoal
ao desempenho.
Geração por fontes renováveis: cumprimento das diretrizes
estratégicas e de sustentabilidade estabelecidas para o negócio
de geração.
Conselho de Orientação Ética: aprecia e emite orientação em
processos relacionados à conduta ética na Companhia.
Comissão de Análise de Denúncia de Assédio Moral: tem como
objetivo dispor sobre as denúncias de assédio moral nas relações
trabalhistas no âmbito da Companhia.
Programa de Integridade e Portal Compliance: conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de
códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo
de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos
praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
A QUE RESPONDEM
PACTO GLOBAL
ODS

Data Início / Término

1 a 10

16, 17

Diversos / Indeterminado

1 a 10

16, 17

2008 / Indeterminado

6

2013 / Indeterminado

7, 8, 9

7, 17

Indeterminado

1 a 10

5, 8, 16

2003 / Indeterminado

1 a 10

5, 8, 16

2009 / Indeterminado

10

16

2015 / Indeterminado
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PROJETOS / PROGRAMAS / SISTEMAS DE GESTÃO /
PARTICIPAÇÕES E POLÍTICAS

COPEL EM NÚMEROS 2018
RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS

Políticas e Sistemas de Gestão
Portal da Transparência da Copel: tem por finalidade disponibilizar as
informações em atendimento à legislação federal e estadual.
Programa de Diversidade: tem por objetivo sensibilizar e mobilizar
o quadro funcional visando à promoção da igualdade de direitos,
oportunidades e reconhecimento para todos, bem como promover
e apoiar ações internas alinhadas a políticas públicas e movimentos
voltados à diversidade.
Comissões Internas Socioambientais – CISAS: atuam como
multiplicadoras de conceitos de sustentabilidade, possibilitando à
identificação de situações problemáticas no aspecto socioambiental
fortalecendo o relacionamento com as partes interessadas.
Universidade Corporativa da Copel – UniCopel: implementação
do Planejamento Educacional e gerenciamento dos Programas de
Desenvolvimento de Lideranças, de Pós-graduação Mestrado e
Doutorado e Línguas.
Programa de Gestão Corporativa de Mudanças do Clima: tem como
objetivo discutir e deliberar ações vinculadas ao estudo dos efeitos
das mudanças climáticas, implantação da Política de Mudanças
Climáticas da Copel e compromissos voluntários assumidos.
Apoio a Políticas Públicas e Melhoria de Gestão
Participação no Comitê Brasileiro do Pacto Global e do Movimento
Nacional ODS Nós Podemos Paraná.
Participação no Programa Brasileiro GHG Protocol: membro fundador
- a Copel realiza e publica anualmente o relatório de contabilização
de emissões de gases de efeito estufa (GEE).

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
A QUE RESPONDEM
PACTO GLOBAL
ODS

Data Início / Término

10

16

2014 / Indeterminado

1 a 10

2, 5, 8 10, 16,
17

2014 / Indeterminado

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

12, 13

2012 / Indeterminado

1, 2, 7, 8, 9

16, 17

2007 / Indeterminado

1, 2, 7, 8, 9

11, 13, 17

2011 / Indeterminado

1 a 10

16, 17

2016 / Indeterminado

1, 2, 7, 8, 9

11, 13

2008 / Indeterminado
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RECONHECIMENTOS
SOBRE O RELATÓRIO
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
CONTEXTO DO SETOR
SOBRE A COPEL E
MODELOS DE NEGÓCIO
GOVERNANÇA CORPORATIVA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA
AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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Políticas e Sistemas de Gestão
Participação em organizações que discutem e promovem
eficientização energética: Assoc. Bras. de Concessionárias de
Energia Elétrica, Empresa de Planejamento Energético, Assoc.
Produtores Independentes de Energia, Assoc. Bras. Empresas
Geradoras de Energia Elétrica, Assoc. Bras. Distribuidores de Energia
Elétrica, Assoc. Bras. Grandes Empresas de Transmissão de Energia
Elétrica, Comitê Bras. de Grandes Barragens, Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do PR, FUNCOGE.
Participação em associações que discutem e promovem melhorias
ambientais: Fórum Paranaense Agenda 21, Federação das Indústrias
do Paraná, Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do
Programa Nacional de Educação Ambiental, Comitês de Bacias do
Estado do Paraná, Comitê de Meio Ambiente do Cigré, Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do
Paraná, Fórum Lixo e Cidadania PR, Fórum Paranaense de Mudanças
Climáticas, Comitês Ambientais do Ministério Público PR.
Participação no Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial CPCE, para promoção conjunta de responsabilidade social no Estado
do Paraná.
Participação voluntária no Movimento Paraná Competitivo e em
bancas examinadoras dos prêmios: Nacional da Qualidade, MPE
Brasil e Paranaense da Qualidade em Gestão.
Gestão Integrada de Água e Solo: parceria entre Copel, Sanepar e
de Secretarias do Estado, que tem como propósito criar sinergia
entre as ações realizadas nas microbacias hidrográficas e promover
a melhoria da qualidade e disponibilidade das águas mediante
aperfeiçoamento do uso, manejo e conservação adequada do solo,
da água e das florestas.
Programa Cidades do Pacto Global da ONU: A Copel desde novembro
de 2017 passou a sediar e coordenar o Centro do Programa Cidades
das Nações Unidas para a região Sul do Brasil. Atua em conjunto
com o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social
do Paraná – CEDES e Serviço Social Autônomo Paranacidade.

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
A QUE RESPONDEM
PACTO GLOBAL
ODS

Data Início / Término

1 a 10

6, 7, 15

Diversos / Indeterminado

7, 8, 9

6, 15, 17

Diversos / Indeterminado

1 a 10

16, 17

2005 / Indeterminado

1 a 10

2000 / Indeterminado

1, 2, 7, 8, 9

6, 15, 17

1 a 10

11, 17

2010 / Indeterminado

2017 / Indeterminado
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ANEXOS

Políticas e Sistemas de Gestão
Programas, Projetos e Iniciativas Sociais e Ambientais
Programa de arrecadação de doações a entidades assistenciais e
instituições de serviço social, sem fins lucrativos e de interesse
coletivo, por meio da fatura de energia.
Doação anual, através de incentivos fiscais, ao Fundo dos Direitos
da Infância e Adolescência – FIA, Lei Rouanet, Lei do Idoso, Lei do
incentivo ao Esporte, PROFICE, PAIC, PRONON e PRONAS.
Programa Voluntariado Corporativo - EletriCidadania: o Programa
permite que os empregados utilizem até quatro horas/mês para a
execução de trabalho voluntário.
Coral: promove a integração dos empregados, a qualidade de vida
no trabalho, o desenvolvimento da cultura e da educação musical,
bem como a valorização da marca da Copel perante a comunidade.
Sala de apoio à amamentação e redução da jornada de trabalho: lugar
confortável e aconchegante onde a mãe pode retirar e armazenar o
leite para oportunamente oferecer para seu filho.
Programa Cultivar Energia: o objetivo é implementar hortas
comunitárias nas faixas de segurança das redes de energia elétrica
da Copel, em parceria com prefeituras municipais e associações de
moradores.
Programa Corporativo de Acessibilidade: tem como objetivo tornar a
Companhia adaptada nas questões de acessibilidade.
Programa Ecoeficiência: concentra as várias iniciativas de
ecoeficiência desenvolvidas na Copel em um só programa operando
como um hub, interligando-as, fortalecendo-as, potencializando-as,
e possibilitando novas formas de atuação.
Programa EducaODS: tem como objetivo capacitar e desenvolver
profissionais, líderes formais e informais da Copel, para as questões
afetas a sustentabilidade.

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
A QUE RESPONDEM
PACTO GLOBAL
ODS

Data Início / Término

1 a 10

1, 10, 17

1999 / Indeterminado

1, 2, 5

1

2006 / Indeterminado

1, 2, 4, 5, 7, 8

10, 16, 17

2001 / Indeterminado

6

3

2010 / Indeterminado

1, 2, 6

3

2016 / Indeterminado

1, 7, 8, 9

2, 10, 11, 12,
17

2009 / Indeterminado

1, 2, 6

11, 16, 17

2007 / Indeterminado

7, 8, 9

6, 8, 12, 13

2014 / Indeterminado

1 a 10

4, 12, 13

1998 / Indeterminado
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Políticas e Sistemas de Gestão
Troféu Susie Pontarolli de Sustentabilidade: tem por objetivo
reconhecer e apoiar iniciativas que visem contribuir para a promoção
do desenvolvimento sustentável e da melhoria de qualidade de vida.
Programa Luz Fraterna: Programa do Governo do Paraná que realiza
o pagamento das faturas dos consumidores inscritos na Tarifa Social
de Energia Elétrica, desde que o consumo não ultrapasse 120 kWh.
Programa Morar Bem Paraná: em parceria com a Companhia de
Habitação do Paraná - Cohapar - programa de habitação para famílias
com renda mensal de até seis salários mínimos nacional.
Programa Tarifa Rural Noturna: incentivo ao aumento da produção
agrícola, para avicultores e suinocultores, por meio de desconto
tarifário para unidades consumidoras classificadas como rurais,
atendidas em baixa tensão.
Programa Irrigação Noturna: estímulo ao uso da irrigação para
aumento da produção agrícola e avicultora, bem como melhoria da
qualidade de vida na área rural. Tarifa e equipamentos subsidiados a
consumidores rurais.
Programa de Eficiência Energética: voltado ao uso eficiente da
energia elétrica em instalações residenciais, industriais, comerciais e
públicas, localizadas na área de concessão da Copel.
Programa Paraná Cidadão: promovido pela Secretaria Especial de
Relações com a Comunidade, com o objetivo de oferecer serviços
gratuitos que promovam a cidadania e inclusão social. A Copel
participa prestando atendimento sobre seus serviços e orientações
sobre uso seguro e eficiente da energia elétrica.

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
A QUE RESPONDEM
PACTO GLOBAL
ODS

Data Início / Término

1 a 10

10, 16, 17

2012 / Indeterminado

1, 2, 4, 5, 10

1, 7, 11, 17

2003 / Indeterminado

1, 2, 4, 5, 10

1, 7, 11, 17

2003 / Indeterminado

1, 2, 4, 5, 8

11, 17

2007 / Indeterminado

1, 2, 8

8, 11, 17

2003 / Indeterminado

1, 2, 8

7

2000 / Indeterminado

1, 2, 4, 5, 6, 10

1, 7, 10, 17

2003 / Indeterminado
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Programa Paraná Digital: inclusão digital no ensino público, por
meio da conexão de escolas estaduais à Internet, em parceria com
o Governo do Estado e Secretaria de Educação, com prioridade para
as localidades com IDH baixo.
Programa Paraná Conectado: a iniciativa prevê acesso à internet em
fibra ótica a preços populares e velocidade de 1 Mbps, de acordo com
o Plano Estadual de Banda Larga. Apesar de não ser comercializado
desde 2017, a base de clientes é mantida.
Plano Estadual de Banda Larga - PEBL: objetiva difundir o acesso
barato à Internet para todos os municípios do Paraná. As prefeituras
e provedores que aderirem ao plano de serviços de comunicação
assumem compromisso de prover serviço popular de acesso à
Internet.
Tarifa Social de Energia Elétrica: Instituída pela Lei 10.438/2002,
oferece descontos sobre o consumo de energia elétrica, até o limite
de 220 kWh, às famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas
Sociais do Governo Federal, desde que obedecidos os demais
critérios dispostos na Resolução Aneel 414/2010.
Projeto Mais que Energia: implantação, expansão e consolidação de
projetos e programas de investimentos sociais para a comunidade.
Projeto Smart Grid: instalação de 2000 pontos de telemedição na
área urbana de Curitiba e 1000 pontos na área rural de Colombo
e Bocaiúva do Sul, a leitura é feita de hora em hora possibilitando
a detecção de erros, falta de energia e a obtenção da leitura para
faturamento sem deslocamentos.
Telemedição: possibilita a coleta automatizada de dados em tempo
real (on time), otimizando o processo em vista da precisão na coleta,
tratamento e disponibilidade dos dados, inclusive para os clientes,
via Internet.

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
A QUE RESPONDEM
PACTO GLOBAL
ODS

Data Início / Término

1, 2, 4, 5, 6, 10

1, 9, 11

2003 / Indeterminado

1, 2, 4, 5, 6, 10

1, 9, 11

2010 / Indeterminado

1, 2, 4, 5, 6, 10

1, 9, 11

2010 / Indeterminado

1, 2, 4, 5, 6, 10

1, 7, 11

2002 / Indeterminado

1, 2

1, 7, 10, 11, 16,
17

2014 / Indeterminado

1, 2, 7, 8, 9

7, 9, 13, 17

2015 /

8, 9

7, 9, 13

2010 / Indeterminado
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Projeto Iluminando Gerações: realização de palestras para alunos
do 4º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas, com caráter
informativo e preventivo quanto ao uso consciente e seguro de
energia elétrica, utilização dos recursos naturais (energia e água) e
destinação correta dos resíduos.
Programa Mais Clic Rural: melhoria da qualidade do fornecimento de
energia elétrica na área rural, com foco nas atividades agropecuárias
integradas com processos produtivos sensíveis a interrupções.
Fatura Solidária: incentivo aos clientes que optarem pelo recebimento
da fatura por e-mail, cada adesão a Copel doa R$ 1,00 para as
APAEs do Estado do Paraná.
Programa de Ações Integradas de Desenvolvimento e Cidadania UPS Cidadania: são realizadas ações integradas de desenvolvimento
urbano e promoção social, e resgate da cidadania nas áreas de
instalação das Unidades Paraná Seguro (UPS). A iniciativa é
desenvolvida em parceria com órgãos e entidades da administração
federal, estadual, municipal e sociedade civil, que contribuam para
melhorar a segurança pública e desenvolvimento
socioeconômico local.
Programa de Gestão Corporativa de Resíduos: tem por objetivo
implantar e sistematizar as melhores práticas de gestão de
resíduos, de forma que todo resíduo gerado seja tratado ou disposto
corretamente, de forma a não agredir o meio ambiente.
Coleta Seletiva Solidária: tem por objetivo destinar os resíduos
sólidos administrativos para associações de catadores de materiais
recicláveis, contribuindo com a inclusão social e o meio ambiente.
PrevenCão: conscientização da população sobre a importância dos
cuidados com os animais de estimação para prevenir acidentes com
os leituristas da Copel e Sanepar e os carteiros.

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
A QUE RESPONDEM
PACTO GLOBAL
ODS

Data Início / Término

1, 2

4

1970 / Indeterminado

1, 2, 7, 8, 9

7, 11

2015 / Indeterminado

1, 2

10, 12, 17

2015 /

7, 8, 9

7, 11, 17

2013 / Indeterminado

7, 8, 9

8, 11, 12

2006 / Indeterminado

7, 8, 9

1, 10, 11

2009 / Indeterminado

7, 8, 10

4

2015 / Indeterminado
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Programa Florestas Urbanas: atua junto às prefeituras no
planejamento da arborização das vias públicas, contribuindo com
a melhoria ambiental das cidades e a redução das interrupções no
fornecimento de energia causadas pelo conflito entre a vegetação e
os sistemas elétricos.
Programa Florestas Ciliares: tem por objetivo recuperar ambientes
naturais circunjacentes aos reservatórios das usinas e demais áreas
de interesse da Companhia.
Programa de Monitoramento e Repovoamento de Ictiofauna: tem por
objetivo monitorar e repovoar os reservatórios da Companhia e rios
onde os empreendimentos da Copel exerçam alguma influência.
Estação Experimental de Estudos Ictiológicos: estudar e reproduzir
espécies adequadas ao repovoamento dos rios e reservatórios
do Paraná.
Controle de espécies invasoras e/ou exóticas: monitoramento e
controle das espécies invasoras e/ou exóticas da fauna e flora.
Recuperação de áreas degradadas: monitoramento e recuperação
das áreas degradadas.
Hortos Florestais: objetiva a produção de mudas adequadas para
aplicação nos demais programas da Companhia.
Jardim Botânico: tem por objetivo a conservação e pesquisa
de espécies vegetais e também abrigar coleções de plantas
ornamentais exóticas.
Museu Regional do Iguaçu: apresenta as características sociais,
culturais e ambientais das populações que têm ocupado as margens
do rio Iguaçu. Mantém acervo oriundo dos programas de Salvamento
Arqueológico e da Memória Cultural e de Aproveitamento Científico
de Flora e Fauna na implantação da UHE Gov. Ney Braga.

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
A QUE RESPONDEM
PACTO GLOBAL
ODS

Data Início / Término

7, 8, 9

11, 15, 17

2008 / Indeterminado

7, 8, 9

6, 15

2006 / Indeterminado

7, 8, 9

6, 15

1993 / Indeterminado

7, 8, 9

6, 15

1992 / Indeterminado

7, 8, 9

15

2000 / Indeterminado

7, 8, 9

15

1999 / Indeterminado

7, 8, 9

15

1973 / Indeterminado

7, 8, 9

15

2010 / Indeterminado

7, 8, 9

4, 10, 11

2000 / Indeterminado
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Análise Ciclo de Vida: ferramenta que quantifica impactos
ambientais de um determinado produto ou serviço. Composta por
categorias, como: emissão de gases efeito estufa (GEE), acidificação,
eutrofização, toxicidade, consumo de recursos naturais e depleção
da camada de ozônio.
Logística Reversa: planejar, recomendar e estruturar as ações
referentes ao tema, no âmbito do Programa de Gestão Corporativa
de Resíduos.
Programa Internet Sem Bullying - o projeto visa sensibilizar a crianças
e jovens dos 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental de escolas
estaduais no Paraná, para o problema do cyberbullying, por meio
das palestras de sensibilização. Busca-se obter o comprometimento
dos alunos a não praticar e denunciar casos de bullying, assim como
instruir professores para detectar os casos e saber o que fazer.

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
A QUE RESPONDEM
PACTO GLOBAL
ODS

Data Início / Término

7, 8, 9

7, 8, 12, 13

2015 / Indeterminado

7, 8, 9

12

2014 / Indeterminado

1, 2

4, 17

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
E AUMENTO DA DEMANDA

Acesse os outros anexos do Relato Integrado.

AMBIENTE REGULATÓRIO
SUSTENTABILIDADE
DESEMPENHO DOS CAPITAIS
ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
ANEXOS
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