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1.1. MENSAGEM DO DIRETOR-PRESIDENTE

GRI 102-14

serviços no futuro, como microgeração distribuída,
tecnologias de armazenamento de energia,
iluminação pública inteligente e abastecimento de
carros elétricos.
Ipiranga é um projeto inovador que já colhe frutos
significativos, seja na redução do tempo de
desligamentos, seja na melhoria do atendimento ao
cliente. Em 2019, ele será estendido a outros dois
municípios paranaenses.

O desempenho em sustentabilidade da Copel
Distribuição em 2018 comprovou o sucesso da
estratégia adotada nos últimos anos, voltada ao
investimento em pesquisa e inovação, redução de
custos, aumento da eficiência e melhoria da qualidade
dos serviços prestados aos clientes.
No final de novembro, inauguramos o Smart Copel,
o centro de operações de distribuição mais moderno
do Brasil, no bairro Novo Mundo, em Curitiba.
A unidade gradativamente centralizará a gestão do
sistema – assumindo a função antes realizada a partir
das cinco regiões do Estado – e já permite controlar
o sistema elétrico remotamente, isolar problemas
com rapidez, evitar desligamentos, fazer leitura de
consumo e controle de qualidade do fornecimento
em tempo real, identificar pontos prioritários para
investimento e ptlanejar intervenções, entre muitas
outras possibilidades.
Também garantimos a instalação de eletropostos
para abastecimento de carros elétricos, formando
a mais extensa eletrovia do país na BR-277,
que corta o Paraná de leste a oeste. Um passo
rumo ao futuro da energia, de residências
inteligentes e integradas pelas redes de energia
e telecomunicações, no qual o carro elétrico
é uma realidade.
Estabelecemos no interior do Paraná, em Ipiranga,
a primeira cidade inteligente do Brasil, com a
substituição de todos os medidores de energia do
município por modelos inteligentes, que permitem
automatizar a medição do consumo. Além disso,
instalamos sistemas de reconfigruração de rede
(self healing) e reguladores de tensão automáticos
– tudo integrado por sistemas de informação e
telecomunicações com potencial para integrar outros
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No campo da pesquisa e desenvolvimento, investimos
R$ 30,9 milhões em 42 projetos, oito dos quais
concluídos ao longo do ano. A Copel Distribuição
também integrou parcerias de pesquisa com outras
empresas do setor elétrico em nove projetos,
e contratou sete novos estudos.
São iniciativas que visam à maior sustentabilidade
de nossa distribuidora, buscando projetos rentáveis
alinhados a nossos compromissos sociais e ambientais.
Internamente, tais compromissos se traduzem na
realização, por mais de 300 de nossos empregados
de quase 3 mil horas de voluntariado no ano. Demos
continuidade ao Programa Boa Vizinhança, com
ações voluntárias no entorno de nossas instalações
e escritórios, e outras importantes iniciativas.
Frente ao compromisso com a redução da emissão
de gases do efeito estufa, reduzimos em 18% nosso
consumo de energia e estamos utilizando mais
combustíveis renováveis.
Nossa gestão foi mais uma vez reconhecida com
o prêmio de Melhores em Gestão pela Fundação
Nacional da Qualidade. Também garantimos nossa
permanência no ranking das 150 Melhores para
Trabalhar da revista Você S/A. E, por fim, fomos
reconhecidos pela Aneel por termos o cliente mais
satisfeito do Brasil, por meio do Prêmio IASC,
promovido pela agência reguladora.
Essas são conquistas que refletem a busca por
excelência, que é uma marca de nossos empregados,
e que continuará sendo um foco prioritário em 2019.

Maximiliano Andres Orfali
Diretor-Presidente da Copel Distribuição
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2.1. SOBRE O RELATÓRIO

Conforme Resolução Normativa Aneel nº 605,
a Copel Distribuição elabora este relatório para atender
às determinações do Manual de Contabilidade do
Setor Elétrico (MCSE)1, visando prestar contas, de
forma transparente, ao Poder Concedente e a todos
os seus públicos de relacionamento, bem como
apresentar os principais impactos sociais, ambientais
e econômicos causados por suas operações. A
publicação segue as diretrizes da Global Reporting
Initiative (GRI) Standards, adesão “essencial”. Todos
os indicadores respondidos estão listados no Índice
dos Indicadores GRI (pág. 88).
GRI 102-54

Esta edição contempla informações sobre a gestão
e o desempenho da Distribuidora em 2018, no
período compreendido entre 1° de janeiro a 31
de dezembro. O relatório anterior mais recente foi
publicado em 2018, referente ao exercício de 2017.
O ciclo do reporte é anual. GRI 102-45, 102-50, 102-51, 102-52
O relatório observa, ainda, as orientações do
Balanço Social do Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas (Ibase), da Norma Brasileira de
Contabilidade (NBC T15), do regulamento do Prêmio
Abrasca de Relatório Anual, da Comunicação de
Progresso em relação aos compromissos assumidos
junto ao Pacto Global e das Normas Internacionais
de Contabilidade (International Financial Reporting
Standards - IFRS), consideradas nas informações
provenientes das demonstrações financeiras.
GRI 102-12

Para dúvidas, sugestões ou esclarecimentos sobre
o conteúdo deste relatório, a Copel Distribuição
disponibiliza o canal de contato Fale Conosco,
disponível no site da Companhia. GRI 102-53
Veja, a seguir, outros relatórios da Copel no site
www.copel.com:
Relatório de Administração e
Demonstrações Financeiras
Relatório 20F
Relato Integrado
Formulário de Referência

2.1.1. Temas relevantes GRI 102-46, 102-47
Em 2018, a Copel Distribuição revisou sua
materialidade para definir os tópicos sociais,
econômicos e ambientais relevantes para a Empresa.
Para isso, foi realizada a identificação dos temas
importantes para o setor por meio de benchmarking
e consulta a publicações de desempenho de
sustentabilidade ou relacionadas ao setor elétrico.
Também foram levantadas as demandas dos principais
grupos de stakeholders da empresa – Holding,
clientes, comunidade, empregados, fornecedores
e orgãos regulatórios – registradas em canais de
diálogo e em interações internas. A priorização dos
temas contemplou a elaboração de matriz com a
correlação dos resultados obtidos para a Copel e suas
subsidiárias integrais, e temas relevantes para o setor
(apresentados nos passos anteriores). Também foi
utilizado como critério o resultado da materialidade
publicada no Relatório de Sustentabilidade 2017.
A última etapa de priorização dos temas contemplou
a elaboração de uma lista com aqueles considerados
relevantes para a Copel Distribuição, que seguiram
para validação da alta direção da Companhia.

Estabelecido em 11 de março de 2014, o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico entrou em vigor em 1º de janeiro de 2015.

1
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Temas materiais para
a Copel Distribuição

Saúde e segurança do
trabalho

Gestão do capital
humano

Gestão de riscos e
eficiência operacional

Aspectos materiais GRI
Standards

Disclosures GRI

Saúde e segurança do
trabalho; Emprego

403-1; 403-2; 403-3; 4034, G4-DMA EU16 (Políticas e
requisitos relacionados à saúde
e segurança de funcionários
e funcionários de empresas
contratadas e subcontratadas);
G4-EU18

Emprego; Treinamento e
Educação

102-8; 102-41; 401-1; 401-2; 4013; 404-1; 404-2; 404-3; G4-DMA
EU14 (Programas e processos para
assegurar a disponibilidade de mão
de obra qualificada)

Estratégia; Eficiência do
sistema; Acesso

102-15;102-30; G4-EU12; G4EU28; G4-EU29

Saúde e segurança do
trabalho; Emprego

403-1; 403-2; 403-3; 4034, G4-DMA EU16 (Políticas e
requisitos relacionados à saúde
e segurança de funcionários
e funcionários de empresas
contratadas e subcontratadas);
G4-EU18

Planejamento
energético e aumento
da demanda

Perfil organizacional;
Disponibilidade e
confiabilidade; Gestão da
demanda

G4- DMA EU6 (Abordagem de gestão
para assegurar disponibilidade de
curto e longo-prazo e confiabilidade);
G4-DMA EU7 (Programas de
gerenciamento da demanda,
incluindo programas residenciais,
comerciais e industriais))

Satisfação de clientes
e consumidores

Não há tema similar na
GRI Standards, porém o
aspecto será abordado
neste relatório com
dados quantitativos e
qualitativos

Saúde e segurança do
trabalho

Limites dos temas materiais
(impactos diretos ou indiretos nas
partes interessadas)
Dentro
Empregados: direto
Holding: direto
Fora
Clientes: sem impacto
Fornecedores: direto
Comunidade: sem impacto
Órgãos reguladores: direto

Dentro
Empregados: direto
Holding: direto
Fora
Clientes: sem impacto
Fornecedores: direto
Comunidade: sem impacto

Dentro
Empregados: direto
Holding: direto
Fora
Clientes: direto
Fornecedores: indireto
Comunidade: direto

Dentro
Empregados: diretoHolding: direto
Fora
Clientes: sem impacto
Fornecedores: direto
Comunidade: sem impacto
Órgãos reguladores: direto

Dentro
Empregados: indireto
Holding: direto
Fora
Clientes: direto
Fornecedores: indireto
Comunidade: indireto

Dentro
Empregados: sem impacto
Holding: direto
Fora
Clientes: direto
Fornecedores: direto
Comunidade: direto
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Temas materiais para a Copel
Distribuição

Governança corporativa

Aspectos materiais GRI
Standards

Disclosures GRI

Ética e integridade;
Governança; Anticorrupção;
Comportamento
anticompetitivo; Políticas
públicas

102-11; 102-16; 102-17;
102-18; 102-20; 102-22;
102-23; 102-25; 102-26;
102-28; 102-38; 102-39;
205-1; 205-2; 205-3; 2061; 415-1

Limites dos temas materiais
(impactos diretos ou indiretos
nas partes interessadas)

Dentro
Empregados: indireto
Holding: direto
Fora
Clientes: direto
Fornecedores: indireto
Comunidade: indireto
Órgãos reguladores: direto

Dentro
Empregados: direto
Holding: direto
Desempenho econômicofinanceiro

Pesquisa, Desenvolvimento e
Avanços tecnológicos

Desempenho econômicofinanceiro

201-1; 201-3; 201-4

Pesquisa e desenvolvimento

G4-DMA EU8
(Atividade de pesquisa
e desenvolvimento e
gastos destinados a
fornecer eletricidade
confiável e promover
o desenvolvimento
sustentável)

Fora
Clientes: sem impacto
Fornecedores: direto
Comunidade: sem impacto
Órgãos reguladores: direto

Dentro
Empregados: direto
Holding: direto
Fora
Clientes: sem impacto
Fornecedores: indireto
Comunidade: sem impacto
Órgãos reguladores: direto

Dentro
Empregados: direto
Holding: direto
Engajamento com partes
interessadas

Responsabilidade social e
respeito aos direitos humanos

8

Perfil organizacional;
Engajamento de stakeholders

102-12; 102-13; 102-40; 10242; 102-43; 102-44; G4-EU19

Impactos, econômicos
indiretos; Comunidades
locais;
Acesso; Provisão de
informação; Saúde e
segurança do consumidor;
Liberdade de associação
e negociação coletiva;
Trabalho infantil; Trabalho
forçado ou análogo ao
escravo; Direitos das
pessoas indígenas;
Avaliações de direitos
humanos

203-1; 203-2; 413-1;
413-2; G4-EU22; G4DMA EU23 (Programas,
incluindo aqueles em
parceria com o governo,
para melhorar ou manter
acesso a serviços de
eletricidade e atendimento
ao cliente); G4-DMA
EU24 (Práticas utilizadas
para endereçar barreiras
relacionadas a linguagem,
cultura, baixa escolaridade
e necessidades especiais
que se interpõem ao
acesso a eletricidade e
serviço de assistência ao
consumidor, assim como
ao seu uso seguro); G4EU25; G4-EU27; 407-1;
408-1; 409-1; 411-1; 4121; 412-2; 412-3
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Fora
Clientes: direto
Fornecedores: direto
Comunidade: direto
Órgãos reguladores: direto

Dentro
Empregados: sem impacto
Holding: direto
Fora
Clientes: sem impacto
Fornecedores: direto
Comunidade: direto
Órgãos reguladores:
indireto

Temas materiais para a Copel
Distribuição

Mudanças climáticas

Cadeia de suprimentos

Cidades inteligentes

Aspectos materiais GRI
Standards

Disclosures GRI

Desempenho econômico;
Emissões; Perfil organizacional

Disclosures gerais; Avaliação
ambiental de fornecedores;
Avaliação social de
fornecedores

201-2; 305-1; 305-2; 3053; 305-4; 305-5; 305-6;
306-7; G4-EU5

Limites dos temas materiais
(impactos diretos ou indiretos
nas partes interessadas)
Dentro
Empregados: indireto
Holding: direto
Fora
Clientes: direto
Fornecedores: indireto
Comunidade: indireto
Órgãos reguladores: direto
Dentro
Empregados: sem impacto
Holding: direto

102-9; 308-1; 308-2; 414-1;
414-2

Fora
Clientes: indireto
Fornecedores: direto
Comunidade: direto
Órgãos reguladores: indireto
Dentro
Empregados: sem impacto
Holding: direto

Não há tema similar na GRI
Standards, porém o aspecto
será abordado neste relatório
com dados quantitativos e
qualitativos

Fora
Clientes: direto
Fornecedores: indireto
Comunidade: direto
Órgãos reguladores: direto
Dentro
Empregados: direto
Holding: direto

Diversidade

Diversidade e igualdade de
oportunidades

405-1; 405-2; 406-1

2.2. PERFIL DA EMPRESA
A Copel Distribuição S.A., denominada Copel
DIS, é uma sociedade anônima de capital
fechado, subsidiária integral da Companhia
Paranaense de Energia (Copel), com sede na Rua
José Izidoro Biazetto, 158, em Curitiba, Paraná,
Brasil. Suas principais atividades são prover,
operar e manter a infraestrutura de distribuição
de energia elétrica da Copel, bem como prestar
serviços correlatos em sua área de concessão, que
abrange praticamente todo o Paraná, conforme
definição da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), órgão que regula e fiscaliza a prestação
de serviços de distribuição de energia elétrica no
país. A Copel DIS pertence 100% à Copel Holding.
GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6

Por meio de 403 postos de atendimento, a Empresa
presta atendimento integral a mais de 4,6 milhões
de consumidores de energia em 1.113 localidades,
distribuídas em 394 municípios do Paraná
e também no município de Porto União,
pertencente ao Estado de Santa Catarina.
A Empresa opera e mantém instalações de 13,8 Kv,
34,5 Kv, 69 Kv e 138 Kv.

Fora
Clientes: sem impacto
Fornecedores: sem impacto
Comunidade: indireto
Órgãos reguladores: sem
impacto

A Copel Distribuição opera seu negócio de acordo
com o Contrato de Concessão nº 46, firmado em 24
de junho de 1999 e renovado em 9 de dezembro de
2015 mediante à assinatura do quinto aditivo contratual,
que formalizou sua prorrogação até 7 de julho
de 2045.
O Decreto nº 8.461, de 2 de junho de 2015,
regulamentou a prorrogação das concessões de
distribuição de energia elétrica de que trata o artigo 7º
da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, prevendo
indicadores de eficiência que deverão ser alcançados
pela concessionária no prazo máximo de cinco anos,
contados a partir de 1º de janeiro de 2016.
A participação no mercado2 da Copel Distribuição
abrange 6,2%3 do mercado brasileiro e 33,8% do
mercado da Região Sul. No Paraná, sua participação
é estimada em 97,1%4 .

Mercado fio de distribuição.
Fonte Empresa de Pesquisa Energética (EPE) – dados preliminares
4
Dado estimado.
2
3
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A regulamentação do serviço de distribuição de
energia elétrica, visando isonomia de tarifação e
benefícios, segmenta os clientes por grupos de
tensão A e B, conforme estabelece a Resolução
Normativa Aneel nº 414/2010. Os clientes do Grupo
A, atendidos em média e alta tensão, são aqueles
que têm maior complexidade técnica e regulatória,
sendo os de maior porte; já os do Grupo B, atendidos
em baixa tensão, têm menor complexidade técnica
e regulatória, além de menor porte. Ambos são
chamados de consumidores cativos, ou seja, que só
têm permissão para comprar energia da distribuidora
detentora da concessão ou permissão na área onde
se localizam as instalações do acessante, e, por isso,
não participam do mercado livre e são atendidos
sob condições reguladas. A Copel DIS utiliza a
segmentação em seu relacionamento com os clientes
e com o mercado, aplicando estratégias específicas
para cada grupo.
O número de empregados, denominação genérica da
força de trabalho da Copel DIS, é de 5.364 próprios
e 5.820 terceirizados. As relações trabalhistas são
regidas pela CLT e os empregados são representados
por 19 sindicatos. A contratação ocorre mediante
realização de concurso público.
Segmentação de
mercado
2018
(G4-EU3)

GWh

Part.(%)

Nº Cons.

Part. (%)

Grupo A

15.031

51,5%

14.802

0,3%

Grupo B

14.131

48,5%

4.624.123

99,7%

Total

29.163

100%

4.638.925

100,0%

Segmentação dos clientes da Copel
Distribuição G4-EU4

Unidades consumidoras
[G4-EU3]

Total

Residencial

3.754.598

Industrial

73.662

Institucional
(poder e serviço público)

44.245

Comercial

400.719

Outras classes
(rural, consumo próprio, etc.)

365.701

Total de unidades
consumidoras

4.638.925

2.3. AÇÕES RELEVANTES EM 2018
2.3.1. Principais certificações e prêmios
Entre as principais certificações e prêmios
conquistados pela Copel DIS em 2018, destacam-se:

»» Prêmio Qualidade da Gestão da Associação
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica
(Abradee)
Prêmio Abradee Melhor da Região Sul
Melhores em Gestão pela Fundação Nacional da
Qualidade (FNQ)
150 Melhores para Trabalhar pela Você S/A
Prêmio Ser Humano 2018 Paraná
Selo ODS pelo Sesi 2018
Prêmio Cier – Avaliação do Cliente
– categoria Bronze
Prêmio Viva Voluntário 2018 - Governo Federal
Melhor Gestão de Frota Latin America – The
100 Best Fleets mundial
Prêmio Ouvidoria da Aneel - Ouvidoria da Copel
Distribuição ficou com a 2º colocação

8%
9%
1%
1%

Residencial
Industrial
Institucional (poder e serviço publico)

81%

2.3.2. Avanços na excelência operacional
Centro Integrado de Operações
Em novembro, a Copel Distribuição inaugurou, no
bairro Novo Mundo, em Curitiba, um novo centro
integrado de operações e serviços ao consumidor.
Com quase 3 mil metros quadrados, a unidade
centraliza toda a operação do sistema elétrico 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. O centro
abriga 115 funcionários atuando nos processos de
Operação do Sistema, Gestão de Equipes de Campo
e Operação da Medição. No local também funciona
uma agência modelo de atendimento ao cliente.

Comercial
Outras classes (rural, consumo próprio, etc)
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Portal de obras
Foi criado, em 2018, um Portal de Obras na intranet
da Copel Distribuição, o que conferiu agilidade ao
processo de controle e obtenção de informações das
obras de expansão do sistema elétrico, permitindo
análises bastante visuais e práticas. A centralização
das informações possibilita criar com facilidade
planos de ação para mitigar os problemas e permite
a adequação às necessidades da Companhia.
Houve, também, ganhos de produtividade dos
departamentos e divisões, que deixaram de elaborar
controles de forma individual, minimizando o risco
de perda de qualidade das informações prestadas,

o que impactava negativamente no avanço do
Programa de Obras.
2.4.
REFERENCIAL ESTRATÉGICO
A Copel tem como premissas as diretrizes expressas
em seu referencial estratégico, o qual baliza sua
gestão e orienta todas as ações e decisões internas
e externas da Companhia. GRI 102-16
MISSÃO: Prover energia e soluções para o
desenvolvimento com sustentabilidade.
VISÃO: Ser referência nos negócios em que atua
gerando valor de forma sustentável.

PRINCÍPIOS E VALORES

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

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

RESPEITO ÀS PESSOAS
Consideração com o próximo.

TRANSPARÊNCIA
Prestação de contas das decisões e realizações da
Companhia para informar seus aspectos positivos
ou negativos a todas as partes interessadas.

SEGURANÇA E SAUDE
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.

INOVAÇÃO
Aplicação de ideias em processos, produtos ou
serviços de forma a melhorar algo existente ou
construir algo diferente e melhor.

Relatório de responsabilidade socioambiental e econômico-financeiro
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Para o cumprimento do Planejamento Estratégico são essenciais:

Comunicação da estratégia com o objetivo de promover
entendimento, motivação e comprometimento entre o
corpo gerencial e os empregados da Companhia

Reuniões de análise crítica e estratégicas, visando ao
aprimoramento do processo de desenvolvimento e gestão
da estratégia a partir da qualificação dos critérios e das
metodologias

Qualificação de indicadores e metas para os diferentes
níveis hierárquicos

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

2.5. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
A Copel Distribuição é indutora do desenvolvimento
socioeconômico e tecnológico e uma entidade que
exerce políticas públicas na área de distribuição de
energia elétrica no Estado do Paraná. Dentro desse
contexto, a Empresa formula seu Planejamento
Estratégico alinhada às Diretrizes e ao Referencial
Estratégicos estabelecidos pelo Conselho de
Administração. Para tanto, realiza a análise dos
ambientes externo e interno, define seus Objetivos
Estratégicos e faz o desdobramento desses objetivos
em indicadores e metas para toda a sua estrutura
organizacional por meio de Compromissos de Gestão,
de forma a assegurar sua adequada disseminação.

Abordagem do negócio
Ao longo dos últimos anos, a regulamentação do
setor elétrico brasileiro, em especial no segmento do
serviço público de distribuição de energia elétrica, vem
sofrendo um contínuo processo de aprimoramento,
a fim de garantir o adequado serviço de distribuição,
a universalidade do acesso, o suprimento de energia
e a modicidade tarifária.

O desempenho do plano estratégico é monitorado
por meio do Sistema de Gestão Empresarial (SGE)
e acompanhado durante as Reuniões de Análise
Crítica, realizadas periodicamente em todos os níveis
da organização.

Nesse contexto, além da gestão das principais
questões atinentes ao desempenho da Concessão,
uma série de iniciativas foram implementadas
na gestão empresarial para assegurar a melhoria
contínua da performance do negócio.

Diretrizes Estratégicas do Negócio Distribuição 2018 a 2027

Manter a
concessão

Priorizar as pessoas

Contribuir para o
desenvolvimento
sustentável do
Estado do Paraná

Atender aos
clientes com
excelência

Desenvolver
talentos e reter o
conhecimento

Orientar sobre
o uso seguro
e racional da
energia elétrica

Manter o equilíbrio
econômicofinanceiro da
concessão

Promover ações
de melhoria de
qualidade de vida
dos empregados

Promover ações
de interesse
social alinhadas
ao nosso negócio

Renovar e
modernizar
os ativos da
concessão

Primar pela
segurança no
trabalho

Investir em
inovação e novas
tecnologias
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A prorrogação das concessões de distribuidoras de
energia elétrica, regulamentada pelo Governo Federal,
está condicionada ao atendimento de parâmetros
mínimos de qualidade de prestação do serviço, de
sustentabilidade econômica e de governança.

A estratégia de cunho econômico-financeiro para o
ciclo 2018–2027 compreende a atuação proativa na
gestão financeira, com ênfase na redução de custos,
na renovação de ativos, no investimento em inovação
e tecnologia, e na melhoria da produtividade e da
qualidade na prestação de serviços.
Cultural organizacional
A Copel Distribuição trabalha, desde 2017,
no mapeamento dos elementos de sua cultura
organizacional. Esse diagnóstico contribui para que
a Empresa possa identificar, analisar e desenvolver
os principais pontos dessa cultura, visando reforçar
os aspectos favoráveis e eliminar ou minimizar
os que forem adversos, de maneira a favorecer
o planejamento estratégico da organização.
O desenvolvimento desses elementos tem como

Relatório de responsabilidade socioambiental e econômico-financeiro

propósito a incorporação de comportamentos
compatíveis com a promoção da excelência, a
criação de valor para todas as partes interessadas e
o desenvolvimento sustentável.

Em 2018, foram trabalhados o desenvolvimento da
liderança, a comunicação com a força de trabalho e a
disseminação de estratégias e planos.

Adaptabilidade organizacional
Com as frequentes mudanças no ambiente do
negócio, a flexibilidade e a rapidez com que a Empresa
as identifica, prepara-se e se adapta ao novo cenário
são fundamentais para seu sucesso.

“patrimônios” da organização e considerados
relevantes para determinar o seu valor, precisam
estar alinhados com a estratégia. Quanto maior o
alinhamento, maior o valor para essa organização.

Nesse contexto, os Ativos Intangíveis, que por
definição são bens e direitos não palpáveis,
reconhecidos pelas partes interessadas como

Assim, o processo de identificação e avaliação da
prontidão dos ativos intangíveis e o desenvolvimento
do plano de ação passaram a ser realizados
regularmente, nas seguintes etapas:

Relatório de responsabilidade socioambiental e econômico-financeiro
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Aprendizado Organizacional e Inovação
A Copel Distribuição tem aperfeiçoado continuamente
seu jeito de aprender, desenvolvendo uma maneira
estruturada de realizar a gestão do conhecimento e
do aprendizado organizacional.
Sua essência está na chamada espiral do
conhecimento, em que tanto os de caráter tácito
quanto explícito estão em constante transformação.
Esse processo contempla as etapas de identificação,
aquisição,
desenvolvimento,
compartilhamento
e preservação das informações importantes.
O diagnóstico, a implementação e o compartilhamento
fazem parte do aperfeiçoamento, com ações e
práticas que possibilitam distinguir as oportunidades
de melhorias e definir os ganhos esperados.
A espiral do conhecimento está demonstrada na
figura a seguir.

Público

Características das ações de comunicação

Comunidade

Realçam a preservação do meio ambiente,
o uso seguro da energia elétrica, os
estudos sobre energias alternativas e
os investimentos sociais nas áreas de
educação, cultura, esporte e saúde, que
beneficiam milhares de pessoas em todo o
Paraná.

Clientes

Atendem a diversas perspectivas, incluindo
o uso seguro e eficiente de energia elétrica,
os direitos e os deveres desse público e a
divulgação dos canais de atendimento

Empregados

Estão vinculadas aos valores da Copel.
Busca-se manter, com esses stakeholders,
uma comunicação fluida e constante por
meio de canais internos

Fornecedores

Seguem regras estabelecidas no Manual do
Fornecedor. Há uma página dedicada aos
processos relacionados a esse público no
site da Copel.

Orgãos
Reguladores

Quanto aos órgãos reguladores, a
comunicação é feita pela área de mercado
e regulação e atende as normas específicas
do setor.

2.5.2. Uso Racional e Seguro de Energia:
Ações de Comunicação
De caráter permanente, as campanhas de
divulgação aos clientes e à comunidade sobre
o uso seguro e eficiente da energia elétrica
evoluíram, passando, nos últimos anos, a ter um
viés de sustentabilidade mediante a incorporação
de conceitos sobre cidadania e de cuidados com
o meio ambiente.
O programa Iluminando Gerações é um dos principais
exemplos. Dedicado a estudantes do ensino
fundamental, consiste em palestras educativas
realizadas de forma voluntária por cerca de 350
empregados da Copel nas escolas do Estado.

2.5.1. Marketing comercial e institucional
A construção do plano de comunicação da Copel
Distribuição destaca a importância da missão da
Empresa e de seus serviços no desenvolvimento do
Estado e no fortalecimento de sua própria imagem
perante a comunidade. O material é elaborado de
forma colegiada, em consonância com as estratégias
corporativas e considerando as principais partes
interessadas do negócio, como clientes, fornecedores,
empregados, comunidade e órgãos reguladores.
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Os clientes também recebem mensagens a respeito
do tema nas faturas de consumo. Os localizados
em áreas rurais recebem, ainda, o calendário rural
de autoleitura do consumo de energia, no qual são
informados, adicionalmente, sobre conceitos de
sustentabilidade.
Outro canal eficiente na comunicação sobre esse
tema é o rádio. A Copel tem um convênio com a
Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná
(AERP), que congrega 300 filiadas, para a veiculação
de informações diárias. Cada emissora veicula onze
mensagens institucionais de trinta segundos ao dia,
exceto aos domingos, o que totaliza cerca de um milhão
de recados e dicas interessantes ao longo do ano.
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As campanhas de Verão, no litoral paranaense,
e a Semana da Segurança com Energia Elétrica,
promovida pela Abradee anualmente em toda a área de
concessão, também contribuem para a disseminação
de informações sobre o uso eficiente e seguro da
energia elétrica, nas escolas, canteiros de obras e
locais públicos, como praças e terminais de ônibus.
Além das interações com as PIs, a Copel disponibiliza
em seu site informações sobre uso seguro e eficiente
da energia elétrica e de sustentabilidade.
Há, ainda, as palestras em empresas, cooperativas
rurais, canteiros de obras, associações de classe
e comunidade em geral, que são realizadas pelos
empregados nas diversas regiões do Estado. Esse
calendário inclui a participação em feiras e eventos
regionais. As atividades envolvem, ao todo, cerca de
um milhão de pessoas por ano.
Parte Interessada

2.6. ENGAJAMENTO COM PARTES
INTERESSADAS GRI 103-1, 103-2, 103-3
2.6.1. Engajamento GRI 102-42
A Copel Distribuição considera o relacionamento
proativo
e
transparente
com
as
partes
interessadas fundamental para o desenvolvimento
e a sustentabilidade de seus negócios. Esse
relacionamento e suas premissas estão previstos na
Política de Sustentabilidade da Companhia.
Alinhada com essa política, a Copel Distribuição
realizou, em 2016 e 2017, o processo de revisão do
mapeamento das partes interessadas, identificando,
entre elas, aquelas que devem ser consideradas
expressivas para o negócio, ou seja, prioritárias para
o desenvolvimento de ações. Como resultado desse
trabalho, foram priorizadas as partes interessadas a
seguir, apresentadas em conjunto com a abordagem
utilizada pela Copel DIS para o engajamento.
Abordagem para o engajamento

GRI 102-40

GRI 102-43

Clientes: os clientes são segmentados em categorias distintas:
Grupo B (residenciais e não residenciais), Grupo A (grandes
clientes), rurais e Poder Público. A fim de garantir o atendimento
de qualidade e facilitar o acesso à empresa e a seus serviços, a
Copel Distribuição disponibiliza atendimento diferenciado para
cada um desses segmentos.

- Pesquisa de Satisfação com Clientes Residenciais, Rurais, Industriais e Grupo A
- Participação em feiras e eventos nos municípios atendidos
- Participações de voluntários estimuladas pela Copel
- Promoção de workshops
- Audiências Públicas
- Apresentação de temas importantes nas reuniões do Conselho
de Consumidores da Copel
- Canais de Relacionamento

Fornecedores: a atuação isonômica da Copel na gestão dos contratos junto a seus fornecedores é essencial para a regularidade
e a qualidade dos serviços prestados por eles. A fim de garantir a
facilidade e agilidade no contato entre as partes, a Copel disponibiliza diversos canais de relacionamento, com destaque para o
site, o e-mail e para a realização de workshops e capacitações.

- Canal direto via e-mail
- Site dedicado aos fornecedores
- Realização de workshop
- Evento de premiação empregados –
Troféu Fornecedores
- Jornal do Fornecedor
- Pesquisa com os fornecedores cadastrados
- Reuniões periódicas com contratados e/ou entidades de classe
- Reunião Inicial de Integração com os
recém-contratados

Comunidade: a energia, que representa qualidade de vida, saúde
e desenvolvimento para a sociedade, é o principal produto da
Copel. Preocupada com a segurança e a sustentabilidade de seu
consumo, a empresa realiza ações educativas e culturais junto à
comunidade.

- Desenvolvimento de programas sociais e envolvimento com a
comunidade do entorno
- Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV
- Reuniões com a comunidade
- Visita nas instituições do entorno (Programa Boa Vizinhança)
- Relatório Ambiental Simplificado – RAS
- Pesquisas Abradee
- Contatos com os líderes comunitários.

Empregados: proporcionar condições adequadas ao desenvolvimento profissional, valorização, transparência e equidade é compromisso da Copel Distribuição junto a seus empregados. Sendo
assim, a Empresa realiza diversos programas e ações voltados
para a melhoria contínua das condições de trabalho e da qualidade de vida.

- Treinamentos / Capacitações
- Canal de Denúncias
- Intranet / Comunidades CI (rede social da Empresa, que permite
aos empregados se comunicarem e compartilharem informações)
- Pesquisa GPTW – Great Place to Work
- Canais Confidenciais (Cadam, COE, Canal de Comunicação
Confidencial, Ouvidoria);
- COPEL Sem Distância (programa em que o Diretor-Presidente
da Copel DIS percorre as regiões do Estado para falar com os
empregados, expondo informações importantes sobre a situação
atual da Empresa, propondo novos desafios às rotinas de trabalho
e formas de melhorar o desempenho organizacional, e abrindo
espaço para o diálogo de forma descontraída)
- Programa Gerente em Ação
- Reuniões ACT (Acordo Coletivo de Trabalho)

Holding: a Copel Distribuição tem o compromisso de contribuir
para a maximização do valor da empresa de forma sustentável.
Esse compromisso está firmado em Contrato de Gestão entre as
partes e é acompanhado nas Reuniões de Análise do Contrato de
Gestão.

- Planejamento Estratégico (Contrato de Gestão)
- Reuniões da Diretoria (REDIR)
- Conselho de Administração

Órgãos Reguladores: a Copel DIS é uma distribuidora de energia
elétrica por concessão do Governo Federal, tendo a obrigação
de cumprir os requisitos legais e regulatórios determinados pelos
órgãos reguladores, especialmente a Agência Nacional de Energia
Elétrica – Aneel.

- Reuniões específicas
- Audiências e consultas públicas;
- Ofícios e e-mail;
- Visitas de fiscalização e orientação pelo órgão regulador e/ou
fiscalizador

Relatório de responsabilidade socioambiental e econômico-financeiro
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2.6.2. Canais de diálogo GRI 102-17

A Copel Distribuição disponibiliza canais de comunicação específicos para cada segmento. Há diversas opções
para que cada público possa se manifestar.
Além desses canais, está acessível no site www.copel.com o “Fale Conosco”, que pode ser acessado por todos.
Há também o endereço eletrônico copel@copel.com. A matriz de canais de diálogo da Copel, listada a seguir, está
disponível no site da Empresa.

Canais de relacionamentos com clientes

»» Site www.copel.com
»» Agência Virtual
»» Agentes arrecadadores
»» Serviços disponíveis nos Totens do Detran PR
»» Aplicativo Copel Mobile
»» Atendimento Presencial
»» Atendimento Telefônico - 0800 51 00 116
»» Chat
»» Conselho de Consumidores
»» E-mails (copel@copel.com, atendimento@
copel.com e comercial@copel.com)
»» Fale Conosco
»» Mídias sociais (Facebook e Twitter
»» Ouvidoria da Distribuição
»» Portal de Imobiliárias

Canais de relacionamentos com Comunidade

»» Site www.copel.com
»» Agência virtual
»» Atendimento presencial (Agências/PAs)
»» Canal Fale Conosco
»» Conselho de Consumidores
»» E-mail específico
rsustentabilidade@copel.com

»» Ouvidoria
»» Visita a instituições das comunidades do
entorno
»» Contatos com lideranças comunitárias

Canais de relacionamentos com Órgãos
reguladores
»» Área de Regulação, Tarifa, Acompanhamento
Sustentabilidade Econômica da DIS
Canais de relacionamentos com fornecedores

»» Site www.copel.com
»» Agentes gestores de contratos
»» Áreas técnicas para homologação e/ou
avaliação de produtos e serviços

»» Canal de Comunicação Confidencial
0800 643 5665

»» E-mail cadastro@copel.com
»» E-mail compras@copel.com
»» E-mail contasapagar@copel.com
»» E-mail contato.fornecedordis@copel.com
»» Reuniões de Integração com Fornecedores
»» Reuniões periódicas com o Sindicato das
Empresas Prestadoras de Serviço de
Engenharia do Paraná (Sineltepar)

Canais de relacionamentos com Empregados

»» “Copel sem DIStância”
»» “Fale com o Presidente”
»» Canal de Comunicação Confidencial
»» Comissão de Análise de Denúncias de
Assédio Moral - CADAM

»» Conselho de Orientação Ética - COE
»» Correio eletrônico Institucional
»» O programa “Bate-papo com o Presidente”
»» Ouvidoria
»» Programa +DIS _ AÍ
»» Programa Gerente em Ação
»» Setoriais de segurança que são vinculadas
às CIPAs
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Diálogo com clientes e consumidores
O canal de diálogo mais acessado por clientes e
consumidores é a Agência Virtual, pelo qual foram
registrados 14.385.952 de acessos e gerados
16.715.829 de serviços em 2018. Esse número é
elevado devido à facilidade de acesso e praticidade
oferecidas pelo canal, que, em conjunto com o site
da Copel, possibilita aos clientes aderir à fatura
digital, registrar falta de energia, consultar débitos,
alterar a data de vencimento da conta, consultar
histórico de consumo e desligamentos programados
e emergenciais, entre outros serviços disponíveis.
Também merece destaque o Call Center (0800-5100116), que registra bom volume de atendimentos a
clientes e consumidores. Em 2018, esse canal atendeu,
em média, 541.825 mil ligações mensais, representando
16,83% dos atendimentos da Companhia.
Pelo Portal de Imobiliárias, que é um sistema web
de relacionamento exclusivo com imobiliárias
credenciadas, foram feitos, em 2018, 615.345
autoatendimentos e solicitados 794.149 serviços,
que foram tratados pela equipe de back office da
Copel Distribuição.
Atualmente, a Empresa conta com 403 postos de
atendimento presencial. Desses, 178 são unidades
contratadas dentro do programa “Copel com Você”,

criado em 2015 em parceria com estabelecimentos
comerciais locais com o objetivo de disponibilizar
esse tipo de assistência em cidades de pequeno
porte. Também estão em atividade cinco postos
móveis, que percorrem bairros em grandes cidades e
participam de feiras, eventos e palestras em escolas
ou empresas, tanto para prestar serviços, como para
divulgar informações sobre o uso eficiente e seguro
da energia elétrica.
A Copel presta, ainda, serviço de atendimento
comercial e de orientação sobre o uso da energia em
feiras e nos eventos do Programa UPS Cidadania,
Paraná Cidadão e Mutirões da Cidadania.
Outros canais importantes são a Ouvidoria e o
Conselho de Consumidores, que contribuem para a
melhoria do relacionamento com os clientes.
2.7. DESEMPENHO OPERACIONAL
E DE PRODUTIVIDADE GRI 103-1, 103-2, 103-3
Em 2018, foram conectadas novas subestações e
linhas de distribuição em alta tensão para reforçar
o sistema elétrico de distribuição, melhorando
a qualidade do fornecimento e aumentando a
disponibilidade de energia aos consumidores.
As obras de subestações adicionaram 92,67 MVA
ao sistema, enquanto as de linhas de alta tensão
acrescentaram 127,2 km. G4-EU4

Implantações
Potência
(MVA)

Subestação

Localidade (PR)

EC Ivaí 34,5 Kv – IMPLANTAÇÃO 1 (IVI)

0,00

Ivaí

SE Queimados 34,5 Kv – IMPLANTAÇÃO 1 (QMD)

7,00

Palmeira

SE Rio Branco do Sul 138 Kv – IMPLANTAÇÃO 2 (RBS)

30,00

Rio Branco do Sul

Ampliações
Potência
(MVA)

Subestação

Localidade (PR)

SE Cambira 34,5 Kv – AMPLIAÇÃO 5 (CAM)

7,00

Cambira

SE Matelândia 34,5 Kv – AMPLIAÇÃO 5 (MAT)

7,00

Matelândia

SE Novo Mundo 69 Kv – AMPLIAÇÃO 3 (NMU)

41,67

Curitiba

Linhas de alta tensão (G4-EU4)
Regime regulatório

Local (PR)

Tensão

Extensão

Mandaguari – São Pedro do Ivaí (MGI-SPI)

Mandaguari e São Pedro do Ivai

138 Kv

52,8 km

Maringá – Jardim Alvorada – (MGA-JAL2)

Maringá

138 Kv

8,7 km

Areia – União da Vitória 2 (ARE-UVI2)

Pinhão e União da Vitória

138 Kv

65,7 km
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2.7.1. Qualidade de fornecimento DMA G4-EU6
A Copel Distribuição garante a confiabilidade e a
disponibilidade de eletricidade em seu sistema por
meio do processo chamado de Operação de Redes
de Distribuição, que envolve o planejamento das
redes no médio e longo prazos, além de ações de
curto prazo.
Há dois sistemas de distribuição, divididos conforme
a classe de tensão: Sistema de Distribuição de Média
Tensão (13,8 Kv e 34,5 Kv) e Sistema de Distribuição
de Alta Tensão (69 Kv, 88 Kv e 138 Kv). Para o de média
tensão, o planejamento utiliza dados de consumo e
demanda dos clientes, de crescimento de mercado e
de medições de subestações. Para os sistemas 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).
Diversos estudos são conduzidos e elaborados em
conjunto com esses órgãos.
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.

da distribuidora. Esse percentual sofreu pequena
elevação em relação ao observado em 2017,
mas dentro dos mesmos patamares observados
nos 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. G4-EU12
2015

2016

2017

2018

Perdas Globais Distribuição (%)

9,6

9,6

9,2

9,7

Perdas técnicas Distribuição (%)

6,1

6,1

6,1

5,9

Perdas não técnicas Distribuição (%)

1,6

2,0

1,7

2,4

Nota:
As perdas técnicas se referem à parcela das perdas na
distribuição inerentes ao processo de transporte, transformação
de tensão e medição da energia na rede da concessionária.
As perdas não técnicas, por sua vez, representam todas as
demais perdas associadas à distribuição de energia elétrica,
como furtos de energia, erros de medição, erros no processo
de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de
medição, entre outros.

A Operação das Redes de Distribuição utiliza sistemas
informatizados e profissionais para assegurar o rápido
restabelecimento do fornecimento e a otimização
das equipes de manutenção e serviços.
Os resultados dos indicadores Duração Equivalente
de Interrupção por Unidade Consumidora devido
a interrupção de origem interna ao sistema de
distribuição (DECi) e 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. G4-EU28, G4-EU29
O histórico desses indicadores e do tempo de espera
está demonstrado no quadro a seguir:
Período de janeiro
a dezembro

DECi

FECi

2016

10,80

7,14

2017

10,41

6,79

2018

10,29

6,20

No ano de 2018, as perdas globais da distribuição
— técnicas, não técnicas e da rede básica —
representaram 9,7% da energia injetada no sistema
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2.7.2. Mercado de energia
De janeiro a dezembro de 2018, o consumo do mercado cativo foi de 19.594 GWh, com variação
negativa de 0,8% em relação ao mesmo período de 2017, cuja queda foi decorrente, principalmente, da
migração de clientes para o mercado livre. A quantidade de consumidores cativos faturados pela Copel
Distribuição em dezembro de 2018 foi 1,7% superior à verificada em dezembro do ano anterior, totalizando
4.637.804 de consumidores.
A tabela a seguir apresenta o comportamento em energia vendida no mercado cativo por classe de consumo.
Mercado Cativo

GRI 102-6

N° de consumidores

Energia vendida (GWh)

Copel Distribuição
Residencial

DEZ/17

DEZ/18

%

2017

2018

%

3.682.009

3.754.598

2,0

7.126

7.238

1,6

Industrial

76.328

73.070

-4,3

3.254

2.935

-9,8

Comercial

389.844

400.209

2,7

4.651

4.653

0

Rural

354.829

352.074

-0,8

2.257

2.288

1,4

57.483

57.853

0,6

2.455

2.480

1,1

4.560.493

4.637.804

1,7

19.743

19.594

-0,8

Outros
Mercado Cativo

2.7.3. Mercado fio
Em 2018, a carga fio, que leva em conta todos os consumidores que acessaram a rede da Copel, apresentou
crescimento de 1,9% em relação a 2017. O mercado industrial fio cresceu 3,0% no ano, sendo que os ramos
industriais que mais contribuíram para esse resultado foram os de alimentos, celulose & papel e madeira.
Mercado fio de energia
N° de consumidores/contratos

Energia distribuída (GWh)

Copel Distribuição
Mercado Cativo
Concessionárias e
Permissionárias
Consumidores Livres1
Concessionárias Fio
Mercado Fio

2017

2018

%

2017

2018

%

4.560.493

4.637.804

1,7

19.743

19.594

-0,8

3

3

0

521

279

-46,4

991

1.121

13,1

8.873

9.568

7,8

3

4

33,3

263

511

93,8

4.561.490

4.638.932

1,7

29.400

29.952

1,9

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

2.7.4. Tarifas
Reajuste Tarifário Anual (RTA)
Em 2018, a Aneel homologou o resultado do
Reajuste Tarifário Anual da Copel Distribuição por
meio da Resolução Homologatória nº 2.402, que
autorizou a aplicação do reajuste médio de 15,99%
a ser percebido pelos consumidores, sendo 17,55%
para os consumidores em alta tensão e 15,13%
para os consumidores em baixa tensão. O reajuste é
composto por 7,80% referentes ao reajuste tarifário
anual econômico; 6,52% relativos aos componentes
financeiros do processo tarifário atual, e 1,67%
referentes ao efeito da retirada dos componentes
financeiros do processo anterior.

Bandeiras tarifárias
A Resolução Normativa Aneel nº 760/2017
regulamenta a versão 1.4 do módulo 6.8 dos
Procedimentos de Regulação Tarifária (Proret), que
estabelece os processos comerciais para aplicação
do sistema de bandeiras tarifárias. Essa iniciativa
sinaliza aos consumidores as condições de geração
de energia elétrica no Sistema Integrado Nacional
(SIN), o que é feito por meio de cobrança de valor
adicional e apontamento na Tarifa de Energia (TE).
As bandeiras verde, amarela e vermelha indicam
se a energia custa mais ou menos, em função das
condições de geração de eletricidade. Os valores das
bandeiras tarifárias são publicados pela Aneel, a cada
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ano civil, em ato específico. Com essa informação,
o consumidor tem a oportunidade de adequar seu
consumo ao preço real da energia elétrica. O sistema
de bandeiras tarifárias foi regulamentado pela Aneel
em dezembro de 2012 e, entre 2013 e 2014, essas
bandeiras foram divulgadas em caráter didático,
sem a cobrança, com o objetivo de familiarizar
o consumidor ao sistema. A cobrança passou a
ocorrer a partir do início de 2015. Nesse mesmo
ano, o sistema foi aprimorado e todos os custos de
geração, que variam conforme o cenário hidrológico,
passaram a compor o cálculo das bandeiras. Após
diversas evoluções, em 2018 as bandeiras foram
fixadas da seguinte forma, para cada 100 kWh
consumido: em R$5,00 para a vermelha patamar 2;
R$3,00 para a vermelha patamar 1; e R$1,00 para a
amarela. O infográfico a seguir representa o histórico
de bandeiras tarifárias e os valores cobrados em
cada ocasião.

Período

Bandeira

Valor aplicado
na tarifa

Inicial

Final

(a cada 100 kWh)

jan/15

fev/15

Vermelha

R$ 3,00

mar/15

ago/15

Vermelha

R$ 5,50

set/15

jan/16

Vermelha

R$ 4,50

fev/16

fev/16

Vermelha patamar 1

R$ 3,00

mar/16

mar/16

Amarela

R$ 1,50

abr/16

out/16

Verde

R$ 0,00

nov/16

nov/16

Amarela

R$ 1,50

dez/16

fev/17

Verde

R$ 0,00

mar/17

mar/17

Amarela

R$ 2,00

abr/17

mai/17

Vermelha patamar 1

R$ 3,00

jun/17

jun/17

Verde

R$ 0,00

jul/17

jul/17

Amarela

R$ 2,00

ago/17

ago/17

Vermelha patamar 1

R$ 3,00

set/17

set/17

Amarela

R$ 2,00

out/17

out/17

Vermelha patamar 2

R$ 3,50

nov/17

nov/17

Vermelha patamar 2

R$ 5,00

dez/17

dez/17

Vermelha patamar 1

R$ 3,00

jan/18

abr/18

Verde

R$ 0,00

mai/18

mai/18

Amarela

R$ 1,00

jun/18

out/18

Vermelha patamar 2

R$ 5,00

nov/18

nov/18

Amarela

R$ 1,00

dez/18

dez/18

Verde

R$ 0,00
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2.7.5. Cadeia de valor
A cadeia de valor possibilita que uma organização
conheça a estrutura da formação de valor do
produto ou serviço que será entregue ao cliente e
é demonstrada como um fluxo simples contínuo,
da esquerda para a direita5. A cadeia da Copel
DIS, redefinida em 2017, apresenta a seguinte
configuração:
»» Processos principais de negócio: representam
macroprocessos essenciais da Copel, são ponta
a ponta e entregam valor aos clientes
»» Processos de suporte: promovem apoio aos
processos principais de negócios e não geram
valor direto aos clientes
»» Processos de planejamento e organização:
elaboram o planejamento
estratégico e
desenvolvem a arquitetura organizacional
»» Processos de controle: monitoram e avaliam os
resultados empresariais e os controles internos
A figura abaixo representa a cadeia de valor, na qual
estão apresentados os macroprocessos, que são
agrupamentos de processos de mesma natureza:

5
A cadeia de valor da Copel Distribuição foi definida de acordo
com o BPM CBOK: Guia de Referência Básica para a Gestão por
Processos.

A Copel Distribuição tem a responsabilidade de garantir a seus consumidores cativos a disponibilidade contínua
e ininterrupta de distribuição da energia durante 24 horas. As demandas emergenciais são detectadas de forma
proativa ou comunicadas aos clientes por meio dos diversos canais de relacionamento. As ocorrências são
priorizadas e despachadas por uma central de operações, que as encaminha às equipes de campo para atendimento.
As ações de medição, faturamento e arrecadação da Copel Distribuição estão estruturadas por processo,
conforme a Cadeia de Valor apresentada, o que garante uniformidade do atendimento, agilidade e confiabilidade.
A Empresa mantém em sua estrutura organizacional áreas estratégicas para garantir a adequada implementação
dos processos e do planejamento das atividades.
2.7.6. Indicadores de desempenho operacional e de produtividade
A tabela a seguir demonstra o desempenho operacional e de produtividade da Copel Distribuição no período
de 2016 a 2018.
Dados técnicos (insumos, capacidade de produção, vendas, perdas)
Número de consumidores atendidos - Cativos
Número de consumidores atendidos - Livres (consumidores livres - mercado fio)
Número de localidades atendidas
Número de agências e postos de atendimento

2016

2017

2018

4.478.767

4.560.493

4.637.804

620

991

1.121

1.113

1.113

1.113

403

402

403

Número de empregados próprios

6.022

5.746

5.364

Número de empregados terceirizados

4.867

6.308

5.820

2016

2017

2018

29.863

25.983

25.751

5.958

5.934

5.726

Energia comprada (GWh)
Energia comprada (GWh)
1. Itaipu
2. Leilão (inclusive leilão das geradoras federais - Ano 2002) – CCEARs

13.544

9.948

10.783

3. Eletronuclear Angra

1.026

1.023

1.009

4. Cotas de Garantia Física - CCGF

7.553

7.271

6.520

2016

2017

2018

Perdas elétricas globais (GWh)
Perdas elétricas globais (GWh)*

2.992

2.960

3.178

Perdas elétricas - total (%) sobre a energia injetada

9,6

9,2

9,7

Perdas técnicas - (%) sobre a energia injetada

6,1

6,1

5,9

2

1,7

2,4

Perdas não técnicas - (%) sobre a energia injetada
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Energia vendida (GWh) - Mercado Cativo

2016

2017

2018

Residencial

31,0%

36,1%

36,9

Industrial Cativo

25,8%

16,5%

15,0

Comercial Cativo

22,7%

23,6%

23,7

Rural

9,8%

11,4%

11,7

Poder Público

2,9%

3,3%

3,3

Iluminação Pública

4,5%

5,2%

5,4

Serviço Público

3,3%

3,8%

3,9

Baixa Renda

1,8%

2,2%

2,1

Convencional

29,2%

33,9%

34,8

Próprio

0,1%

0,1%

0,1

Número de subestações:

364

369

369

34,5Kv

223

225

225

69Kv

35

35

35

138Kv

106

109

109

11.201,9

11.235,2

11.025,4

195.458,5

196.951,2

198.373,6

230Kv

165,5

0

0

138Kv

5.970,3

5.935,0

6.264,8

88Kv

0,0

0,0

0

69Kv

695,4

866,4

751,2

34,5Kv

84.071,3

84.639,2

85.185,2

13,8Kv

104.556,0

105.510,6

106.172,4

417.689

424.923

434.439

744

794

865

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora “DEC”, geral
da empresa – Valor apurado

10,82

10,46

10,31

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora “DEC”, geral
da empresa - Limite

11,08

10,88

10,44

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora “FEC”, geral
da empresa – Valor apurado

7,23

6,83

6,22

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora “FEC”, geral
da empresa - Limite

8,71

8,53

8,01

Capacidade instalada em subestações de 34,5 Kv a 138 Kv (MVA)
Extensão total (km) da rede de distribuição:

Transformadores de distribuição (em unidades)
Número de consumidores por empregado (cativo nº de empregados - DIS)
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3. Dimensão
Governança Corporativa
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3.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

GRI 102-18, 102-22, 103-1, 103-2, 103-3

Terminou, em junho de 2018, o período para adaptação à Lei nº 13.303, sancionada em 30 de junho de
2016. Conhecida como Lei das Estatais, a nova regulamentação estabelece o estatuto jurídico das empresas
públicas, sociedades de economia mista e de suas subsidiárias. A gestão da Copel tem como referência,
além dessa norma, o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC), a Instrução CVM 586, de 2017, e outras legislações aplicáveis.

Quatro princípios orientam a governança corporativa da Copel: Transparência, Equidade, Prestação de Contas
e Responsabilidade Corporativa. Com base nesses princípios, a Copel desenvolveu sua Política de Governança,
que estabelece o padrão e as melhores práticas a serem adotadas pela Holding e suas subsidiárias.
Para que a atuação da Companhia seja permanentemente conduzida por princípios morais, todos que atuam
em seu nome são regidos por um Código de Conduta, desenvolvido em consonância com os valores da Copel,
os Princípios do Pacto Global e os Princípios da Governança Corporativa.
Tanto a Política de Governança quanto o Código de Conduta são aprovados pelo mais alto órgão de governança
da Companhia – o Conselho de Administração da Holding. GRI 102-26
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A estrutura de administração da Copel
é formada por quatro órgãos deliberativos permanentes,
divididos por níveis
de responsabilidade
e assessorados por
comitês técnicos.
Assembleia Geral
A Assembleia Geral de Acionistas é
o fórum no qual o
acionista único tem
poderes para decidir
todos os negócios
relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções consideradas convenientes quanto à sua defesa e
ao seu desenvolvimento. A Assembleia Geral Ordinária é realizada no primeiro quadrimestre de
cada ano e as Assembleias Gerais Extraordinárias
podem ser convocadas sempre que necessário,
em qualquer data.
Conselho de Administração (CAD)
O funcionamento e as competências do Conselho de
Administração são estabelecidos em seu regimento
interno, no Estatuto Social, na Lei das Sociedades
Anônimas e na Lei das Estatais. Os membros do
CAD têm mandato unificado de dois anos, podendo
ser reeleitos.
Entre seus integrantes, estão, sempre, o Diretor
Presidente da Subsidiária, que atua como secretário
executivo do Órgão, e o Diretor da Companhia
Paranaense de Energia (Copel), a Controladora. As

posições de Presidente do Conselho de Administração e
do Diretor Presidente da Companhia não são ocupadas
pela mesma pessoa.
As reuniões ordinárias do CAD são realizadas
quatro vezes ao ano, mas os conselheiros podem se
reunir extraordinariamente sempre que entenderem
necessário. Não há norma ou exigência específica
relativa às oportunidades econômicas, ambientais
e sociais. A administração da Companhia analisa
esses aspectos em suas decisões e assuntos de
maior relevância e, em virtude da matéria ou do valor
envolvido, são submetidos à deliberação do CAD.
GRI 102-20

Conselho Fiscal (CF)
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.
Diretoria Executiva
A Diretoria é composta por quatro membros, que
possuem mandato de dois anos e têm permitidas, no
máximo, três reconduções. O órgão é responsável
pelas funções executivas da Copel Distribuição
S.A. Suas funções, deveres e responsabilidades
individuais
são
estabelecidos
no
Estatuto
Social, sendo a forma de atuação prevista em
Regimento Interno.
A Diretoria realiza reuniões ordinárias mensalmente
e extraordinariamente por convocação do Diretor
Presidente, por decisão própria ou a pedido de outro
diretor. A Companhia não vincula a remuneração
dos executivos ao alcance de metas financeiras
e não financeiras.
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Organograma da Copel Distribuição S.A.
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3.2. PRÁTICAS DE INTEGRIDADE
A Companhia Paranaense de Energia (Copel) é uma
sociedade anônima de capital aberto cujas ações são
negociadas no Nível 1 de Governança Corporativa
dos Segmentos Especiais de Listagem da B3, na
Bolsa de Valores dos Estados Unidos da América
(NYSE EURONEXT), e no Latibex — o braço latinoamericano da Bolsa de Valores de Madrid —, o
que a obriga a se adequar a um conjunto de leis e
regulamentos nacionais e estrangeiros relacionados
à transparência, ética, integridade e responsabilidade
corporativa das informações financeiras. Exemplos
são as leis norte-americanas Sarbanes-Oxley e
Foreign Corrupt Practices Act of 1977, a Lei Federal
nº 12.846/2013, o Decreto nº 8.420/2015 (Lei
Anticorrupção Nacional) e a Lei nº 13.303/2016,
conhecida como Lei das Estatais. A Copel está sujeita,
ainda, à regulação por parte da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), que exige das empresas um
rigoroso controle dos processos financeiros.
Em conformidade com o disposto na Lei das Estatais,
a Copel publicou, em 2017, seu Programa de
Integridade, conjunto de mecanismos internos que
devem ser observados por todos os empregados,
administradores e conselheiros fiscais. O foco
específico está em medidas de prevenção, detecção
e remediação de atos lesivos à Copel, que envolvam,
por exemplo, a ocorrência de suborno, propina,
conflitos de interesses, fraudes em processos de
licitação, pagamentos, entre outros.
Desde 2016, a Companhia mantém a Coordenação
de Integridade Corporativa, órgão responsável por
estabelecer o processo a ser utilizado na gestão de
controles internos, Compliance e riscos corporativos,
incluindo a disseminação e a conscientização dos
gestores e empregados sobre o Código de Conduta.
Esse órgão responde à Diretoria de Governança,
Risco e Compliance, criada no mesmo ano.
Para ampliar a divulgação dos conceitos éticos a
toda a Companhia, foi desenvolvido o Portal Copel
Compliance, disponível para os públicos interno
e externo. O portal apresenta os mecanismos
adotados pela Copel para orientar a conduta ética e
transparente em suas atividades.
3.2.1. Código de Conduta
A Copel possui um Código de Conduta que define
um conjunto de comportamentos e princípios
norteadores baseados nos valores da Companhia.
Esses valores consistem em um conjunto de crenças
e pressupostos que balizam a gestão estratégica,
organizacional e de pessoas, orientando todas as
ações e decisões internas e externas da Companhia
e de seus membros.
O Código de Conduta é um instrumento orientador dos

atos de todas as pessoas que exercem atividades em
nome da Companhia e estabelece parâmetros éticos
para as atitudes de empregados, administradores,
membros dos Conselhos, estagiários, prestadores de
serviço e contratados. O documento está em vigor
desde 2003, tendo sido aprovado pela Diretoria e
pelo Conselho de Administração. O Código está
disponível no Portal de Compliance, na intranet e
no site www.copel.com, em português e inglês.
Os empregados, Administradores e membros dos
Conselhos recebem, ainda, uma versão impressa.
Exige-se desses públicos que declarem seu
compromisso com as disposições nele contidas por
meio de assinatura.
Para os prestadores de serviço e fornecedores,
a
Companhia
disponibiliza
o
Manual
do
Fornecedor, no qual podem ser encontradas
informações sobre seus valores e princípios.
Adicionalmente, os contratos de prestação de
serviços possuem cláusula contratual específica
sobre o tema.
Existe um Conselho de Orientação Ética, vinculado
administrativamente à Presidência, responsável pela
condução da atualização e revisão do Código de
Conduta, constituído por 11 conselheiros, dos quais
10 são empregados da Copel e 1 é representante da
sociedade civil. A principal atribuição desse Conselho
é contribuir para que os negócios da Companhia sejam
permanentemente conduzidos por princípios morais.
3.2.2. Combate à corrupção
O Código de Conduta e o Programa de Integridade são
os instrumentos mais relevantes para a prevenção e
o combate à corrupção na Copel, complementados
pela Política de Gestão Integrada de Riscos
Corporativos, pela Política de Transações entre
Partes Relacionadas e pela Norma Administrativa
de Prevenção e Tratamento de Fraude e Corrupção.
As políticas se aplicam à Holding, suas subsidiárias
integrais e suas controladas. Elas estão alinhadas
às leis norte-americanas Foreign Corrupt Practices
Act (FCPA), de 1977, e Sarbanes-Oxley, de 2002,
e ao Comittee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO), de 2013.
Como signatária do Pacto Global das Nações Unidas
desde 2000, a Copel endossa os princípios propostos
pela iniciativa, entre os quais estão o de número 10,
que visa “Combater a 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 de Desenvolvimento Pós 2015, no esforço
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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).
Os processos operacionais são anualmente avaliados
quanto aos riscos relacionados a erros ou fraudes que
possam interferir nos resultados das demonstrações
financeiras, sendo estabelecidos controles internos,
submetidos a testes pela Auditoria Interna e pelo
Auditor Independente, com resultados relatados à
Administração. Os testes ocorrem anualmente,
a partir de outubro, e são finalizados com avaliação
de gravidade e magnitude das dficiências na ocasião
do arquivamento do Formulário 20-F na Security and
Exchange Comission (SEC), em abril de cada ano.
Em 2018, os 22 processos operacionais mais
relevantes da Copel Distribuição foram submetidos
a esses testes. Não foram identificados casos de
corrupção. GRI 205-1, 205-3
A Companhia adota como prática a emissão,
pelos gestores dos processos, de “Certificados
de
Controles
Internos”,
documentos
nos
quais
os
gestores
formalizam
a
ciência
sobre as não conformidades detectadas e se
comprometem a desenvolver planos de ação
para regularizá-las.
Principais riscos relacionados a fraude e corrupção
identificados a partir dos referenciais estratégicos e
dos ambientes interno e externo GRI 205-1
»» Suborno e propinas
»» Manipulação de propostas e fixação de preços
»» Uso de agentes para tráfico de influência
»» Recebimento de presentes e entretenimentos
acima do permitido
»» Desvio de recursos por meio de patrocínios
»» Desvio de recursos por meio de despesas
promocionais para eventos
»» Conflito de interesses
»» Uso de informações privilegiadas
»» Roubo de ativos físicos
»» Roubo, perda ou ataques à informação
»» Fraude financeira interna
»» Conluio com Fornecedores
»» Conluio com clientes

inteiro teor pode ser feita nos canais online
internos e externos da Copel, por meio do
Portal de Compliance.
O treinamento é desenvolvido pela UniCOPEL,
na modalidade Ensino a Distância (EaD), com o
objetivo de levar aos empregados e membros da alta
administração os princípios que norteiam a conduta
da Companhia, apontando aquelas que são aceitas e
as que não.
Participação em treinamentos relacionados ao
Programa de Integridade
Treinamento
Código de Conduta

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

3.002 empregados

71 empregados

3.2.3. Canais de denúncia GRI 103-3
Para auxiliar no combate a fraudes e corrupção e
manter um relacionamento constante com seus
stakeholders, a Copel conta com canais por meio
dos quais podem ser manifestadas opiniões, críticas,
reclamações e denúncias relativas às atividades
empresariais. As manifestações podem ser sobre
qualquer tema que afete a Companhia, incluindo os
tópicos materiais abordados neste relatório. Todo e
qualquer registro é analisado e, se for constatada a
veracidade, as devidas providências são tomadas.
GRI 102-43, 103-3

Em seu Código de Conduta, a Copel ressalta
o compromisso de garantir o anonimato e a
apuração de denúncias conforme os procedimentos
estabelecidos no Programa de Integridade e na
legislação relacionada. Também prega pela não
retaliação ou punição contra os profissionais das
empresas ou quaisquer pessoas que apresentem
críticas, sugestões, denúncias ou reclamações.

Comunicação e treinamento em integridade
A divulgação e a disseminação do Programa de
Integridade e outras iniciativas de compliance
são feitas periodicamente em meio eletrônico
para toda a Companhia. A consulta a seu
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Dúvidas ou denúncias sobre fraudes ou
irregularidades que possam resultar em
prejuízos nas operações da Copel, ou
quando há descumprimento de requisitos
legais e regulamentares do Código de
Conduta e de normas internas da Copel.
A manifestação é tratada com absoluto
sigilo. GRI 102-17
0800 643-5665
Disponível 24 horas por dia,
7 dias da semana
Aberto aos públicos interno e externo

Denúncias recebidas pelo Canal de Denúncias
em 2018
120 procedentes
78 improcedentes
67 denúncias com ausência de conteúdo ou dados
insuficientes
77 em análise
Ouvidoria da Copel Distribuição GRI 102-17
A Ouvidoria atua como canal de diálogo para
desenvolvimento
de
relacionamento
ético,
respeitoso e transparente entre a Copel e todas as
partes interessadas. Trata-se de um componente
de um sistema de integridade, de monitoramento
e de controle para a Companhia, seus acionistas e
empregados e a sociedade em geral.
Com a implantação da Resolução Normativa Aneel
nº 470/2011, a Ouvidoria passou a ser subordinada
à Copel Distribuição e tem como objetivo principal
receber, apurar, solucionar e responder as
manifestações relativas à prestação do serviço e aos
direitos do consumidor que não forem solucionadas
pelos demais canais de atendimento disponibilizados
pela distribuidora, bem como propor melhorias no
processo interno e prevenir potenciais conflitos.
Desde novembro de 2016, a Ouvidoria da Copel
Distribuição também passou a fazer a gestão de
Reclamações de 1º Nível, ampliando a visão do
atendimento para melhor solucionar as questões
apresentadas por seus consumidores.
Sugestões, reclamações e denúncias
0800-647-0606
ouvidoria@copel.com
Disponível nos 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

Comissão de Análise de Denúncias de Assédio
Moral (CADAM) GRI 102-17
A Comissão de Análise de Denúncias de Assédio
Moral – CADAM foi criada em 2 de dezembro de
2009. Em maio do ano seguinte, estabeleceu
regras sobre o tratamento das denúncias de assédio
moral na Companhia. A Comissão tem a atribuição
de analisar essas denúncias, colocando a Copel
como empresa pioneira no País na implantação
de um processo preventivo que garante práticas
humanas e saudáveis na gestão de pessoas. Como
atribuição complementar, cabe à CADAM orientar
os empregados em relação à prevenção do assédio

moral, em consonância com a responsabilidade social
e as melhores práticas de governança corporativa.
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
cadam@copel.com
Disponível atendimento por e-mail
Aberto somente ao público interno
Conselho de Orientação Ética (COE) GRI 102-17
O COE está em atividade desde 2005. O órgão é
vinculado administrativamente à Presidência e tem
como finalidade zelar para que o posicionamento ético
e moral da Copel se mantenha em níveis elevados
perante a sociedade. O Conselho é constituído
por um representante de cada diretoria da Copel
(Holding), um representante de cada subsidiária
integral, preferencialmente da carreira profissional
de nível sênior ou consultor, e um representante da
sociedade civil (coordenador), nomeados por meio
de Circular, todos com conduta ilibada, idônea e
conhecimento sobre ética.
Sua
responsabilidade
é
apreciar
processos
relacionados à conduta ética dos empregados,
administradores e contratados e emitir, no prazo
máximo de 60 dias, orientação de como a Companhia
deve proceder.
Em seu Código de Conduta, a Copel ressalta o
compromisso de garantir o anonimato e a apuração de
denúncias conforme os procedimentos estabelecidos
no Programa de Integridade e na legislação relacionada.
Também prega pela não retaliação ou punição contra
os profissionais das empresas ou quaisquer pessoas
que apresentem críticas, sugestões, denúncias
ou reclamações.
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 atendimento por e-mail
Aberto somente ao público interno
3.3.AUDITORIAS
3.3.1. Auditoria interna
Conforme o item VIII do 30º. Artigo do Estatuto
Social da Companhia, o Conselho de Administração
tem como uma de suas funções aprovar o plano anual
dos trabalhos de auditoria interna e discutir com a
auditoria externa esse planejamento, com o apoio do
Comitê de Auditoria Estatutário.
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A Auditoria Interna presta serviços de avaliação
e consultoria com o objetivo de adicionar valor e
contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais
por meio da aplicação de uma abordagem sistemática
e disciplinada, visando à melhoria da eficácia dos
processos, do gerenciamento de riscos, dos controles
internos e da governança corporativa, fornecendo
informações para subsidiar o processo decisório nos
diversos níveis hierárquicos da Companhia.
A área segue as melhores práticas do mercado,
sendo a principal a Estrutura Internacional de
Práticas Profissionais (International Professional
Practices Framework - IPPF), que é a base conceitual
que organiza as informações oficiais promulgadas
pelo The Institute of Internal Auditors (IIA). Em
2017, o Manual de Procedimentos da Auditoria
Interna, documento operacional da Copel elaborado
para auxiliar o dia a dia do Auditor Interno, passou
por uma atualização para se adequar à revisão das
normas internacionais.
Entre as atividades executadas pela Auditoria
Interna estão:
»» desenvolver e executar o Plano Anual de Auditoria
da Empresa, abrangendo a corporação Copel,
suas unidades de negócio e participações
»» executar exames especiais de auditoria mediante
solicitações recebidas pelos canais competentes da
Companhia (Comitê de Auditoria Estatutário, Canal
de Recebimento de Informações Confidenciais
e Diretores)
»» elaborar e encaminhar relatórios com resultados
dos trabalhos de Auditoria à Administração da
Empresa e ao Comitê de Auditoria Estatutário,
conforme o caso
»» comunicar os resultados dos trabalhos de
auditoria, com recomendações e/ou sugestões
aos auditados, para melhoria da gestão das suas
respectivas áreas
»» registrar e acompanhar a execução de planos de
ação elaborados para correção e melhorias em
decorrência de recomendações e/ou sugestões
efetuadas
»» prestar apoio ao Conselho de Administração,
ao Conselho Fiscal, à Auditoria Externa e às
Entidades Fiscalizadoras, quando solicitado
»» prestar serviços de auditoria e consultoria a
empresas e/ou entidades parceiras da Copel,
quando solicitado
As análises da Auditoria Interna já estão adaptadas
à Lei nº 13.303/2016 quanto à aferição do controle
interno, da efetividade do gerenciamento dos riscos
e dos processos de governança e a confiabilidade
do processo de coleta, mensuração, classificação,
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acumulação, registro e divulgação de eventos e
transações, visando ao preparo de demonstrações
financeiras. Desde 2017, são contemplados nos
testes de efetividade desses controles as etapas
de pré-auditoria (walkthrough do auditor interno)
e, no mínimo, dois ciclos de testes para fortalecer
os conceitos das três linhas de defesa (conforme
detalhado abaixo) e dos princípios da administração
pública. Nesta última etapa são apresentados os
conceitos adotados, conforme a política de Gestão
Integrada de Riscos Corporativos.

»» 1ª linha de defesa: é formada pelas Diretorias

Executivas, pelos superintendentes e gerentes
das áreas, além de pelos gestores de projetos e
processos. Essa linha é responsável por identificar
e avaliar os riscos e conduzir os procedimentos
de controles rotineiramente a fim de mitigar as
vulnerabilidades de suas atividades
»» 2ª linha de defesa: fornece estruturas de
gerenciamento de riscos, controles internos
e compliance, auxiliando a 1ª linha de defesa
no desenvolvimento de processos e controles
eficazes. A Diretoria de Governança, Risco e
Compliance atua na 2ª linha de defesa
»» 3ª linha de defesa: realiza avaliações
independentes sobre a eficácia da governança, do
gerenciamento de riscos e dos controles internos,
incluindo a forma como a 1ª e a 2ª linhas de
defesa alcançam os objetivos de gerenciamento
de riscos e controle. A Auditoria Interna integra a
3ª linha de defesa
3.3.2. Auditoria Externa
A Copel e suas subsidiárias integrais contratam
Auditores Independentes para a prestação de
serviços de auditoria e emissão de parecer sobre as
demonstrações contábeis, conforme determinado
pela Instrução CVM nº 381.
No que se refere ao atendimento aos requisitos da Lei
Sarbanes-Oxley, desde 2005 os principais controles
sobre os processos que podem ocasionar falhas ou
erros nas demonstrações contábeis acima do nível
de materialidade são avaliados pela Administração e
pela auditoria independente contratada, garantindo
que as demonstrações contábeis publicadas reflitam
efetivamente a posição financeira da Companhia.
3.4. GESTÃO DE RISCOS GRI 102-11, 102-15, 103-1, 103-2, 103-3
A Política de Gestão Integrada de Riscos Corporativos
da Copel abrange as áreas corporativas, suas
subsidiárias integrais e controladas, controladas em
conjunto e coligadas, e estabelece as diretrizes e
a metodologia de avaliação para a identificação, o
controle e a mitigação de riscos, que são reportados
ao Comitê de Auditoria.
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As diretrizes adotadas são baseadas em estruturas
e padrões reconhecidos, como o Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) e a ISO 31000, e têm como
objetivos maximizar os valores econômico, social e
ambiental para as partes interessadas e assegurar o
cumprimento de leis e regulamentos vigentes.
O modelo de gestão de riscos adotado pela
Copel considera aspectos legais, regulatórios,
socioambientais e reputacionais, servindo de base
para processos decisórios e atividades operacionais.
Para tanto, leva em consideração os seguintes perfis
de riscos: estratégico, operacional, de divulgação e
de compliance. No modelo também são definidos
os parâmetros de apetite ao risco, a possibilidade
de ocorrência e seus impactos socioambientais,
financeiros, operacionais e de imagem, para os quais
são previstas ferramentas para prevenção e mitigação.
Comitê de Auditoria Estatutário
Vinculado
diretamente
ao
Conselho
de
Administração, o Comitê de Auditoria é
composto por três membros daquele Colegiado
– independentes nos termos da Regra 10ª - 3 da
Securities Exchange Act – com características,
composição, funcionamento e competências
estabelecidas em Regimento Interno específico.
O Comitê realiza reuniões ordinárias com frequência
mínima de seis vezes ao ano, conforme calendário
previamente definido, podendo haver reuniões
extraordinárias e, se necessário, envolvendo qualquer
membro das Diretorias, da Auditoria Independente,
da Auditoria Interna ou do Conselho Fiscal.

execução de exames especiais de auditoria, mediante
solicitações recebidas pelos canais competentes;
pela elaboração e encaminhamento de relatórios
com resultados dos trabalhos à Administração da
Companhia e ao Comitê de Auditoria, conforme
o caso; e pela comunicação dos resultados dos
trabalhos, com recomendações e/ou sugestões
aos auditados, para melhoria da gestão de suas
respectivas áreas, entre outras funções.
Diretoria de Governança, Risco e Compliance
Mantendo o compromisso da Copel com o
fortalecimento de suas práticas de integridade e
governança, o Conselho de Administração, no final de
2016, aprovou a criação da Diretoria de Governança,
Risco e Compliance.
Composta pela Coordenação de Sustentabilidade
Empresarial e Governança e pela Coordenação de
Integridade Corporativa (Gestão de Riscos, Controles
Internos e Compliance), a diretoria é responsável
por definir e coordenar as políticas e diretrizes
de
governança
corporativa,
sustentabilidade
empresarial, gerenciamento de riscos corporativos,
práticas de controles internos e compliance,
apoiando a Companhia na manutenção do
alinhamento de seus produtos e serviços à legislação
e às normas vigentes. Adicionalmente, deve relatar
periodicamente suas atividades e qualquer ocorrência
de ato que constitua ilícito administrativo, civil ou
penal para o Comitê de Auditoria e ao Conselho
de Administração.CEI

Também supervisiona a Auditoria Interna, que é
responsável pelo desenvolvimento e execução do
Plano Anual de Auditoria, que abrange a corporação
Copel, suas unidades de negócio e participações; pela
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4. Dimensão
Econômico-Financeira
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GRI 103-1, 103-2, 103-3

Os comentários da Administração sobre o Desempenho Econômico Financeiro, para melhor apreciação,
devem ser lidos em conjunto com as Demonstrações Financeiras e a Notas Explicativas.
4.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
A Demonstração de Resultado abaixo tem como finalidade apresentar os resultados alcançados, demonstrando
o Resultado Antes da Parcela B, que são as receitas para fazer frente às despesas gerenciáveis.

4.2 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2018

2017

Variação %

%ROL 2018

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

9.972.444

Fornecimento de Energia Elétrica

4.530.522

9.358.664

6,6%

100,0%

3.953.867

14,6%

45,4%

Residencial

1.597.041

1.382.033

15,6%

16,0%

833.626

758.528

9,9%

8,4%

1.034.774

906.269

14,2%

10,4%

Rural

611.476

511.453

19,6%

6,1%

Poder Público

148.894

133.498

11,5%

1,5%

Iluminação Pública

132.739

115.256

15,2%

1,3%

Serviço Público

171.972

146.830

17,1%

1,7%

Suprimento de Energia Elétrica

416.569

666.645

-37,5%

4,2%

Câmara Comercialização Energia Elétrica-CCEE

314.900

514.352

-38,8%

3,2%

101.669

152.293

-33,2%

1,0%

3.189.867

3.144.611

1,4%

32,0%

3,4%

7,4%

Industrial
Comercial, Serviços e Outras Atividades

Contratos Bilaterais
Disponibilidade da Rede Elétrica
Receita de Construção

741.855

717.351

Ativos e Passivos Financeiros Setoriais

893.688

718.826

24,3%

9,0%

Valor Justo do Ativo Indenizável da Concessão

35.306

16.199

118,0%

0,4%

Outras Receitas Operacionais

164.637

141.165

16,6%

1,7%

Em 2018, a Copel Distribuição apurou uma Receita
Operacional Líquida (ROL) com acréscimo de 6,6%,
R$ 613,8 mil em relação a 2017, impactado por:

»» a

Receita
de
Fornecimento
apresentou
crescimento de 14,6%, impactada pelos efeitos
do RTA de 2018, que reajustou a tarifa de
energia em 15,61% em junho de 2018 (10,28%
em junho/2017).
»» a variação positiva de R$ 45,3 mil, 1,4%
da Disponibilidade da Rede Elétrica (TUSD),
decorre, principalmente, do reajuste de 16,41%
em junho de 2018 (0,85% em junho de 2017),
bem como da recuperação do mercado fio em
1,9% (acumulado em 12 meses), reduzida pelo
aumento do encargo da CDE Uso em 49,1%,
totalizando R$ 1.040,0 em 2018 (R$ 697,6 em
2017). Esse encargo, em 2018, permaneceu
acima da cobertura tarifária (abaixo em 2017),
ou seja, sua diferença foi reconhecida nos
Ativos Financeiros Setoriais para o próximo ciclo
tarifário.
»» a Receita de Suprimento apresentou redução de
37,5% em relação ao mesmo período de 2017,

devido à variação negativa da receita de venda
de energia no MCP decorrente de maior sobra de
energia em 2017 frente a 2018, liquidados ao PLD;
e pela redução na receita dos contratos bilaterais
decorrente, principalmente do desligamento de
supridas.
»» a Receita de Construção, que representa o
investimento realizado no período, alcançou
R$ 741,9 milhões em 2018, frente a R$
717,4 milhões em 2017, um acréscimo de
R$ 24,5 milhões.
»» os Ativos e Passivos Financeiros Setoriais (NE
Nº 7.3) tiveram aumento de 24,3%, decorrente
das variações entre os custos não gerenciáveis
da Parcela A comparados com a cobertura
tarifária prevista, que resultou em maior valor
de constituição líquida ativa de CVA e itens
financeiros. Foram impactados principalmente:
»» aumento do custo de aquisição de energia
elétrica de Itaipu decorrente da variação cambial
na qual a tarifa, em dólar, de repasse da UHE
Itaipu fixada para o exercício de 2018 foi de
US$ 27,87/kW, sendo que o dólar utilizado nos
pagamentos mensais foi superior à cobertura
tarifária;
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»» aumento nos custos de energia comprada, devido, principalmente, aos efeitos da contratação por
disponibilidade (ECD) – associados ao despacho de usinas térmicas e à geração dos empreendimentos
eólicos – e ao repasse do risco hidrológico, compensado, parcialmente, pelos recursos recebidos de
Bandeiras Tarifárias.
»» aumento das cotas de pagamento mensal da quota de CDE Uso em 2018;
»» redução dos Encargos de Serviços do Sistema (ESS), resultando em constituição de passivo.
4.3. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Os Custos e Despesas Operacionais, excetuando-se o Custo de Construção, apresentaram acréscimo de
R$ 378,6 milhões em 2018, 4,5% em relação a 2017.
Variação dos custos e despesas (R$ mil)

2018

2017

Variação R$

Variação %

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

(8.732.620)

(8.354.008)

(378.612)

4,5%

Total dos Custos Não Gerenciáveis (Parcela A)

(6.589.781)

(6.272.775)

(317.006)

5,1%

Energia Elétrica Comprada para Revenda

(5.577.719)

(5.717.970)

140.251

-2,5%
82,4%

Encargos de Uso da Rede Elétrica

(1.012.062)

(554.805)

(457.257)

Total dos Custos Gerenciáveis (Parcela B)

(2.142.839)

(2.081.233)

(61.606)

3,0%

Pessoal e Administradores

(837.728)

(822.963)

(14.765)

1,8%

Planos Previdenciário e Assistencial

(159.842)

(154.285)

(5.557)

3,6%

Material

(60.379)

(60.320)

(59)

0,1%

Serviços de Terceiros

(339.400)

(347.393)

7.993

-2,3%

Provisões para Litígios

(222.057)

(168.600)

(53.457)

31,7%

(77.985)

(83.916)

5.931

-7,1%

Outros Custos e Despesas Operacionais

(143.867)

(157.921)

14.054

-8,9%

Amortização

(301.581)

(285.835)

(15.746)

5,5%

Perdas Estimadas sobre Créditos de Liquidação Duvidosa

Participação dos itens no custo total, excetuando o custo de construção:

Custos e despesas operacionais - 2018

Outros 21,0%

Amortização 3,5%

Pessoal 11,4%

Material 0,7%
Serviços 3,9%

Energia 63,9%
Uso 11,6%

Prov. Litígio 2,5%
PECLD 0,9%
Outros 1,6%
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Custos não gerenciáveis – Parcela A
A Parcela A, em 2018, representou 75,5% dos custos totais e apresentou aumento de 317,0 mil em relação
ao ano anterior, 5,1%.
Os custos com Energia Elétrica Comprada para Revenda apresentaram redução de R$ 140,3 mil impactados,
principalmente, pela queda da energia adquirida no curto prazo (CCEE) em R$ 185,7 e pela adesão da
distribuidora ao Mecanismo de Cessão de Sobras e Déficits de Energia Nova (MCSD-EN) no montante de R$
257,7 acumulados no ano, o que possibilitou a redução dos montantes de energia contratados em leilão. Frente
à redução percebida, houve aumento nos custos de energia no ambiente regulado (CCEAR), notadamente a
energia adquirida de Itaipu, decorrente do Risco Hidrológico, com variação de R$ 154,2 mil, 13,8% no período.
O gráfico a seguir apresenta a variação dos itens da Energia Elétrica Comprada para Revenda, em milhões de R$:

2.628

2.744

Energia Elétrica Comprada para Revenda (R$ milhões)
1.722

2018

2017

1.536
1.272

1.118

289

CCEAR

Itaipu Binacional

CCEE

385

282

226

Contratos Bilaterais

214

Proinfa

364

(-) PIS/Cofins

a. os custos de Encargos de Uso da Rede Elétrica sofreram elevação de R$ 457,3 milhões, 82,4% no período, devido,
principalmente, às indenizações às transmissoras que impactou os custos de Transporte e Rede Básica; à elevação
dos custos relativos aos Encargos de Serviço do Sistema (ESS), decorrente dos despachos térmicos; e ao pagamento
de Energia de Reserva, compensando pelo recebimento de recursos do CONER no valor de R$ 119,8 milhões no ano
(R$ 189,5 milhões em 2017).
O gráfico abaixo apresenta a variação dos encargos de uso da Energia Elétrica, em milhões de R$:

Encargos de uso de energia (R$ milhões)

58

Energia de Reserva - EER
Rede Básica

(-) CONER (recebimentos e provisão

(120)
(190)
94

Encargos dos Serviços de Sistema - EES

60
203

Transporte de Potência

(-) PIS e Cofins s/ encargos

Provisões

886

549

144
(101)
(55)
(8)
46
2018

2017
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Custos gerenciáveis – Parcela B
Os custos da Parcela B representaram 21,5% da
Receita Operacional Líquida e 24,5% dos custos
totais. Apresentaram aumento de R$ 61,6 milhões, o
equivalente a 3,0%, destacando-se:
»» o aumento das Provisões para Litígios em R$ 53,5
milhões, 31,7% em relação a 2017, destacandose os litígios trabalhistas;
»» a rubrica pessoal e administradores teve
crescimento de apenas 1,8%, devido ao Plano
de Demissão Incentivada (PDI), que resultou no
montante de R$ 41,6 milhões em 2018 (R$ 29,2
milhões em 2017); e ao Acordo Coletivo. Ambos
os custos foram compensados pela redução no
quadro de pessoal da Companhia no período.
»» houve redução das Perdas Estimadas sobre
Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) em R$

5,9 milhões, o equivalente a 7,1%. Considerando
a Recuperação de Faturas reconhecidas
anteriormente como perdas, a PECLD realizada em
2018 frente ao previsto na tarifa foi superavitária
em R$ 17,5 milhões.
»» recuperação de faturas no montante de R$ 40,4
milhões no ano, 89,3% superior a 2017;
»» com base no CPC 47/IFRS, vigente desde 1º de
janeiro de 2018, as compensações aos clientes

relativo aos indicadores DIC, FIC, DMIC e
DICRI passaram a ser contabilizadas como
redutores da receita de disponibilidade da
rede elétrica (R$ 18,3 milhões em 2018), que
anteriormente era contabilizada em Outros
Custos e Despesas Operacionais (R$ 22,5
milhões em 2017).

4.4. RESULTADO FINANCEIRO
2018

2017

Variação em
R$

Variação em
%

27.058

37.057

(9.999)

-27,0%

Receitas financeiras

335.377

380.597

(45.220)

-11,9%

Acréscimos moratórios sobre faturas de energia

199.140

168.258

30.882

18,4%

Remuneração de ativos e passivos setoriais

43.966

20.493

23.473

114,5%

Renda de aplicações financeiras

26.438

21.931

4.507

20,6%

Variação cambial sobre compra de energia elétrica de Itaipu

24.658

17.777

6.881

38,7%

Juros sobre impostos a compensar

13.186

135.298

(122.112)

-90,3%

Outras receitas financeiras

27.989

16.840

11.149

66,2%

(-) Despesas financeiras

308.319

343.540

(35.221)

-10,3%

Variação monetária, cambial e encargos da dívida

166.794

200.906

(34.112)

-17,0%

Variação cambial sobre compra de energia elétrica de Itaipu

50.203

12.264

37.939

309,4%

Remuneração de ativos e passivos setoriais

23.748

29.622

(5.874)

-19,8%

Juros sobre P&D e PEE

20.635

26.421

(5.786)

-21,9%

Outras despesas financeiras

46.939

74.327

(27.388)

-36,8%

Variação dos custos e despesas (R$ mil)
Resultado financeiro líquido

O resultado financeiro apresentou variação negativa
de R$ 10,0 milhões em decorrência, principalmente,
da redução dos juros sobre os impostos a compensar,
classificados como outras receitas financeiras; do
aumento dos acréscimos moratórios sobre faturas de
energia; da redução dos encargos de dívidas, devido
à redução da taxa de juros; e da redução dos juros
de multas fiscais decorrentes da adesão ao PERT em
2017, o que foi compensado pela variação cambial
negativa decorrente da alta do dólar incidente sobre
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energia elétrica e empréstimos/financiamentos.
4.5. EBITDA E RESULTADO LÍQUIDO
A Companhia alcançou, em 2018, um Ebitda de R$
799,6 milhões e resultado líquido positivo de R$
376,8 milhões. A melhora no resultado é decorrente
do seguinte conjunto de fatores: aumento da receita
pela recomposição tarifária e recuperação do
mercado fio, por outro lado, pela redução dos gastos
operacionais relacionados aos custos gerenciáveis.
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Lucro líquido do período

2018

2017

376.783

347.255

27.287

(70.464)

Provisão para IRPJ e CSLL

IRPJ e CSLL diferidos

120.957

47.571

Despesas (receitas) financeiras, líquidas

(27.058)

(37.057)

Lajir/Ebit

497.969

287.305

Amortização

301.581

285.835

Lajida/Ebitda

799.550

573.140

9.972.444

9.358.664

8,0%

6,1%

Receita Operacional Líquida - ROL
Margem do Ebitda%

(Ebitda ÷ ROL)

4.6. ENDIVIDAMENTO
O cronograma de vencimento da dívida de longo prazo, contemplando empréstimos, financiamentos e
debêntures é:
Empréstimos - cronograma de vencimento
Ano
2020

Dívida total

Custos a amortizar

Valor líquido

MN

ME

MN

ME

MN

ME

28.275

-

(114)

-

28.161

-

2021

15.874

-

(7)

-

15.867

-

2022

11.371

-

-

-

11.371

-

2023

9.727

-

-

-

9.727

-

2024

5.818

103.646

-

-

5.818

103.646

Após 2024

3.818

-

-

-

3.818

-

74.883

103.646

(121)

-

74.762

103.646

Total

MN - Moeda nacional
ME - Moeda estrangeira

Debêntures - cronograma de vencimento
Dívida total

Custos de transação a amortizar

Valor líquido

2020

-

-

-

2021

583.333

(7.929)

575.404

2022

583.333

2023

333.334

(5.580)

327.754

2024

-

-

-

Após 2024
Total

(7.929)

575.404

-

-

-

1.500.000

(21.438)

1.478.562
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4.7. VALOR ADICIONADO
No exercício de 2018, a Copel Distribuição apurou R$ 9.447,6milhões de Valor Adicionado Total, 17,3%
superior ao ano anterior. A demonstração, na íntegra, encontra-se nas Demonstrações Financeiras.
O gráfico demonstra os valores da distribuição do Valor Adicionado em 2018 em comparação a 2017,
em milhões:

3.951
3.516

2.471
1.848
1.402

1.196

958 943
289

204

104

2018

4.8. INADIMPLÊNCIA DE CONSUMIDORES
A Companhia passou a calcular, desde 2003,
o índice de inadimplência do produto “fornecimento
de energia elétrica”, cuja metodologia de cálculo
considera inadimplente o consumidor com débito
vencido há mais de 15 dias até 360 dias e excluindo
o reconhecimento de perdas dos débitos vencidos.
Em dezembro de 2018, a inadimplência de
consumidores da Copel Distribuição foi de R$ 238,75
milhões, que equivale a 1,44% do seu faturamento,
enquanto que em 2017 atingiu R$ 226,5 milhões,
1,52% do faturamento.
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
Corporativa6
e Abradee7, obtiveram variações
distintas, conforme abaixo:

6
7

116

231

2017

2017

2018

%17-18

Inadimplência Abradee

INDICADOR

2,58%

2,69%

4,26%

Inadimplência Companhia

1,52%

1,44%

-5,26%

A redução da inadimplência corporativa de 5,26%
em relação a 2017 se deve à intensificação das ações
de cobranças que ocorrem após 30 dias de atraso,
as quais abrangem suspensão de fornecimento,
negativação e avisos de inadimplência (SMS, e-mail e
carta cobrança). Essas ações permitiam a recuperação
de contas inadimplentes com muitos dias de atraso.
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. Devido ao cenário
econômico, esse indicador apresentou aumento de
4,26% em relação a 2017, devido à concentração de
débitos de 1 a 30 dias de curtíssimo prazo, em que as
ações mais incisivas de cobrança não são realizadas.

Índice de inadimplência Critério Corporativa: i=(∑Pendência de energia (16 a 360 dias)/(Faturamento 12 meses)
Índice de inadimplência Critério Abradee: i=(∑endência (1 a 90 dias))/(Faturamento 12 meses)

38

272

Relatório de responsabilidade socioambiental e econômico-financeiro

Copel Distribuição em números
Em R$ mil (exceto quando indicado de outra forma)

2018

2017

Variação %

Indicadores Contábeis
Ativo total

12.331.603

11.529.588

7,0

634.393

174.468

263,6

1.034

1.012

2,2

Dívida total

2.176.701

1.712.991

27,1

Dívida líquida

1.542.308

1.538.523

0,2

Receita operacional bruta

17.824.555

16.115.917

10,6

Deduções da receita

(7.852.111)

(6.757.253)

16,2

Receita operacional líquida

9.972.444

9.358.664

6,6

Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e Valores Mobiliários

Custos e despesas operacionais

(9.474.475)

(9.071.359)

4,4

Resultado das atividades

497.969

287.305

73,3

EBITDA ou LAJIDA

799.550

573.140

39,5

Resultado financeiro
IRPJ/CSLL
Lucro (Prejuízo) Operacional
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Patrimônio líquido
Juros sobre o capital próprio, líquidos
Dividendos

27.058

37.057

(27,0)

(148.244)

22.893

(747,6)

525.027

324.362

61,9

376.783

347.255

8,5

5.908.755

5.452.703

8,4

84.405

6.424

(12,5)

5.081

2.544

99,7

Indicadores Econômico-Financeiros
Liquidez corrente (índice)

1,6

1,3

23,1

Liquidez geral (índice)

1,1

1,0

13,7

2018

2017

Variação %

Em R$ mil (exceto quando indicado de outra forma)

Indicadores Econômico-Financeiros
Margem do EBITDA ou LAJIDA (%)

8,0

6,1

1,9 p.p.

Dívida sobre o patrimônio líquido (%)

36,8

31,4

5,4 p.p.

Margem líquida %1

3,8

3,7

0,1 p.p.

Rentabilidade do patrimônio líquido %2

6,9

7,2

-0,3 p.p.
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4.9. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

GRI 201-1

Demonstração do valor adicionado (Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)
Valor adicionado a distribuir

31/12/2018

31/12/2017

Receitas
15.917.252

14.500.455

Receita de construção

Venda de energia e outros serviços

741.855

717.351

Valor justo do ativo indenizável da concessão

35.306

16.199

985.344

767.040

Resultado de ativos e passivos financeiros setoriais
Outras receitas

19.380

10.771

(77.985)

(83.916)

17.621.152

15.927.900

Energia elétrica comprada para revenda

5.888.729

6.035.414

Encargos de uso da rede elétrica ( - ) ESS e EER

1.081.001

739.215

Perdas de crédito esperadas
( - ) Insumos adquiridos de terceiros

Material, insumos e serviços de terceiros

410.511

413.704

Custo de construção

632.591

597.865

Perda / Recuperação de valores ativos
Outros insumos
( = ) VALOR ADICIONADO BRUTO
( - ) Amortização

96.634

62.491

243.568

235.929

8.353.034

8.084.618

9.268.118

7.843.282

301.581

285.835

8.966.537

7.557.447

Receitas financeiras

335.377

380.597

Outras receitas

144.798

114.872

480.175

495.469

9.446.712

8.052.916

( = ) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
( + ) Valor adicionado transferido

Distribuição do Valor Adicionado

31/12/2018

%

31/12/2017

%

Pessoal
Remunerações e honorários

568.863

584.285

Planos previdenciário e assistencial

173.741

169.355

Auxílio alimentação e educação

86.472

93.206

Encargos sociais - FGTS

40.842

41.386

Indenizações trabalhistas

42.685

32.647

Participação nos lucros e/ou resultados

62.624

45.869

Apropriação em desativações e serviços em curso
Distribuição do Valor Adicionado

(17.657)

(24.059)

957.570

10,1

942.689

11,7

31/12/2018

%

31/12/2017

%

Governo Federal
Tributos

1.401.570

1.195.594

Encargos setoriais

2.470.646

1.847.577

Estadual

3.950.496

3.515.013

Municipal

795
7.823.507

855
82,8

6.559.039

81,4

Terceiros
Juros

270.147

190.472

Arrendamentos e aluguéis

15.068

11.481

3.637

1.980

Doações, subvenções e contribuições

288.852

3,1

203.933

2,6

Acionistas
Lucros retidos

272.402

231.271

Remuneração do capital próprio

104.381

115.984

40

376.783

4,0

347.255

4,3

9.446.712

100,0

8.052.916

100,0
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4.10. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
O programa de investimentos para 2019 foi aprovado em 7 de novembro de 2018 pela 184ª reunião ordinária
do Conselho de Administração da Copel (CAD) e prevê a destinação de R$ 835 milhões.
O gráfico demonstra os valores de desembolso previstos e realizados e o montante investido em 2018 em
comparação com 2017 (em R$ milhões):

900
800

Previsto

790

Apropriação
Desembolso

700

695,4
629,6

600

631,8

158,8
162,1

500
400

536,6

300

469,7

200
100
Previsto
2018

Realizado
2018

Previsto
2017

Realizado
2017

Os valores Previstos correspondem ao valor do orçamento de capital aprovado pelo CAD para desembolso
referente à aquisição de bens ou serviços.
O orçamento aprovado em 13 de dezembro de 2017 em reunião ordinária do Conselho de Administração
da Copel para 2018 foi 25,48% superior ao aprovado em 2017. Entretanto, observando o valor Realizado
Líquido, o desembolso efetivo foi 14,24% superior em relação a 2017.
Para 2018, o orçamento aprovado em 13 de dezembro de 2017 pela 173ª reunião ordinária do Conselho de
Administração – CAD foi 25,5% superior ao aprovado em 2017. Ao final do exercício, observando o valor
Realizado Líquido, o desembolso efetivo em 2018, foi 14,2% superior em relação a 2017.
Considerando o Realizado que, além dos valores desembolsados abrange as apropriações relacionadas
à mão-de-obra própria, gastos com veículos próprios utilizados nas obras de investimentos, entre outros,
a Companhia alcançou um investimento total de 10,1% superior ao ano de 2017.
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5. Dimensão Social
e Setorial
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GRI 103-1, 103-2, 103-3

5.1. EMPREGADOS E COLABORADORES GRI 103-1, 103-2, 103-3
5.1.1. Perfil dos colaboradores GRI 102-7, 102-8, 405-1
A Copel DIS reconhece que seus empregados são
uma das variáveis de seu sucesso, pois a experiência,
o potencial e as contribuições de cada profissional
são essenciais para assegurar que os objetivos
corporativos sejam cumpridos de forma sustentável,
com base nas estratégias estabelecidas.
As políticas de Gestão de Pessoas da DIS instituem
normas que proporcionam condições adequadas de
desenvolvimento, valorização e retenção de pessoas,
por meio de programas e ações voltados para a melhoria
contínua das condições de trabalho e da qualidade de
vida dos empregados. Além dos recursos e garantias
exigidos por lei, a Empresa oferece uma série de
benefícios e vantagens pactuados no Acordo Coletivo
de Trabalho, cuja negociação ocorre anualmente.
O relacionamento da Copel DIS com seus empregados
é baseado na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), nas convenções fundamentais da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e na Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Já a conduta
esperada desse público está definida no Manual do
Copeliano e no Código de Conduta, que de acordo
com norma específica da empresa, é distribuído,
divulgado e disseminado a todo público interno,
contando com termo de ciência e compromisso.
Devido à sua natureza jurídica, a Copel está compelida
pela Constituição Federal de 1988 a realizar concurso
público para a contratação de seus empregados.
A Empresa promove continuamente práticas que
asseguram a integração e a aproximação entre
organização, gestor e empregado desde seu ingresso,
incluindo acompanhamento do período experimental
por meio de entrevistas periódicas e o programa Bemvindos à DIS, detalhado no item 5.1.5.
O processo de seleção de pessoas com deficiência é
diferenciado com o objetivo de promover uma contratação
adequada. Esse processo envolve a participação da
Comissão Permanente Multidisciplinar de Avaliação de
Posto de Trabalho, composta por profissionais da área
de Serviço Social, Segurança do Trabalho e Saúde
Ocupacional, que tem como responsabilidade avaliar a
compatibilidade do posto de trabalho à deficiência do
candidato, com foco em sua saúde.
Em seu edital de concursos, a Copel DIS inovou a
prática habitual de convocar um candidato PcD
para cada 20 candidatos da lista geral, tendo
estabelecido uma convocação de PcD para cada 5
convocações para a função de teleatendente. Essa
medida quadruplicou a proporção de convocações de
pessoas com deficiência, contribuindo com a inclusão
no mercado de trabalho. Para as demais funções,

também foi feita uma alteração, para 1 PcD para cada
10 convocações.
Total de empregados por gênero
Mulheres

Homens

Total

Próprios

1.195

4.169

5.364

Terceirizados

706

5.114

5.820

Total de mulheres
(empregadas próprias + terceirizadas)

1.901

Total de homens
(empregados próprios + terceirizados)

9.283

Total de empregados por gênero
4.169
3.954

Mulheres
Homens

1.152

1.195

215
43
Gestor

Empregado

Total

Total de empregados próprios por categoria
funcional, por gênero
2.767
Mulheres
Homens

938

976
410

74
Profissional de
Nível Médio

Profissional Técnica
de Nível Médio

183

Profissional de
Nível Superior

Nota:
A categoria Operacional conta apenas com 16
empregados homens.
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Operacional

Profissional Técnico
de Nível Médio

Profissional de Nível
Médio
54

54

2

3

1.666

1.671

Técnico

11

505

470

Superior

3

400

1.180

172

1.755

133

322

339

794

9

12

80

101

1

2

3

3.705

593

5.364

Ensino Fundamental
Ensino Médio

Especialização
Mestrado
Doutorado
Total

16

1.050

5.1.2. Pesquisas de Clima Organizacional GRI 102-43
A trajetória de sucesso da política de gestão de
pessoas é evidenciada tanto pela baixa rotatividade
que a Empresa apresentada como pelo tempo médio
de vínculo trabalhista dos empregados desligados,
cujo cálculo, em 2018, correspondeu a 26 anos. Cabe
destacar que desde 2016 a Copel DIS vem sendo
reconhecida por seus empregados como uma das
dez melhores empresas do Paraná para se trabalhar
pela pesquisa da Great Place to Work (GPTW), que
substituiu a Pesquisa de Opinião do Empregado (POE).

Total

986

A fim de garantir transparência e isonomia ao processo,
a política salarial de meritocracia — que possibilita
crescimentos horizontais e verticais na carreira —
está atrelada ao programa de gestão de desempenho
Nossa Energia, de forma a valorizar e estimular o
desenvolvimento contínuo do empregado, conforme
item 5.2.3.

A GPTW, bem como as 150 melhores Empresas para
Trabalhar, reconhecimento promovido pela revista Você
S/A que também foi recebido pela Copel em 2018, são
obtidos por meio de pesquisas de clima, conduzidas
por empresas externas com um grupo de empregados
selecionados, com o intuito de identificar suas
expectativas e nível de satisfação. Ambas permitem
a avaliação dos aspectos positivos e negativos da
Companhia em benchmarking com outras empresas.
Adicionalmente, a Copel DIS possui um grupo formal,
composto por gestores representantes de todos os
processos da Empresa e profissionais de RH, para a
análise e estudo das pesquisas mencionadas, bem
como de outras fontes de opinião dos empregados.
5.1.3. Remuneração e carreira
A Política Salarial da Copel Distribuição é definida
pela Estrutura de Carreiras e Remuneração (ECR), que
estabelece padrões de remuneração compatíveis com o
mercado e com o cargo, função e nível de enquadramento
do empregado, conforme sua formação e habilitação.
As práticas nesse sentido e de reconhecimento
de mérito e incentivo se apoiam em dois pilares:
remuneração fixa (comparação de mercado e mérito)
e variável (Participação dos Empregados nos Lucros e/
ou Resultados - PLR). É importante destacar que os
níveis salariais são definidos na ECR de acordo com
carreira e nível do cargo, sem distinção entre gestores e
empregados, gênero, raça ou outras características. Os
gestores, por ocuparem cargo de confiança, recebem
valor adicional a título de gratificação pelo período de
exercício dessa “função”.
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Funcionamento da ECR
A ECR tem os seguintes objetivos:

»» Identificar os cargos e funções necessários

para desenvolvimento das atividades da Copel

»» Definir a formação requerida para o desempenho
»»
»»
»»

das atividades de cada cargo e função
Estabelecer os níveis de maturidade e
complexidade dos cargos e funções para o
atendimento da demanda dos postos de trabalho
Estabelecer
regras
de
movimentação
funcional (vertical) e salarial (horizontal) dos
empregados
Evidenciar as oportunidades de crescimento
e desenvolvimento nas carreiras

A estrutura das carreiras é definida pelo
agrupamento de cargos e funções, descritos
e avaliados conforme grau de complexidade e
responsabilidade, buscando o equilíbrio interno
e externo entre os valores salariais identificados
em pesquisas de mercado. As três carreiras Profissional de Nível Médio, Profissional Técnico
de Nível Médio e Profissional de Nível Superior
– são estruturadas de modo a proporcionar
amplitude de funções, o que permite aos
empregados
direcionar
seu
crescimento
profissional de acordo com seus talentos e
habilidades. Para a progressão nas carreiras, são
estabelecidos alguns requisitos como a existência
de vagas, tempo mínimo de experiência, avanço
salarial mínimo e desempenho na função.
Todos os critérios da ECR estão disponíveis
para os empregados na página de Gestão de
Pessoas na intranet, o que facilita o planejamento
do desenvolvimento para o atingimento das
expectativas profissionais.

Comissão para Avaliação de Mudança
de Estágio Profissional
Especificamente para a progressão na Carreira
Profissional de Nível Superior aos estágios Sênior e
Consultor, além dos requisitos estabelecidos na ECR,
existe um processo seletivo, no qual uma comissão
de avaliação especial, constituída por representantes
das áreas da empresa, analisa currículo e
autoavaliação dos candidatos de acordo com os
critérios: domínio da área, sintonia com o contexto,
comunicação, representatividade e resultados
obtidos. Esse processo incentiva o desenvolvimento
do empregado e atribui às promoções equidade de
oportunidades e transparência.

5.1.4. Benefícios GRI 401-2
A Copel investe em seu capital humano e oferece a
seus empregados muito além dos benefícios previstos
pela legislação trabalhista, pois disponibiliza pacotes
atraentes que contribuem para a saúde, segurança
e qualidade de vida do colaborador e que também
atendem aos interesses de sua família.
Esses pacotes — corporativo, complementar e
de qualidade de vida — são compatíveis com
os das melhores empresas do País e estendidos
proporcionalmente a todos os empregados,
independentemente da carga horária de trabalho.

Pacote de benefícios corporativos
Auxílio Alimentação

Vale Lanche

Auxílio Creche

Licença Maternidade
Estendida

Licença Paternidade
Estendida

Participação nos Lucros
e Resultados - PLR

Antecipação do 13º
Salário

Auxílio Educação

Capacitação em Língua
Estrangeira (Babel)

Adiantamento de Férias

Abono de Férias

Flexibilidade de horário

Auxílio Pessoa com
Deficiência

Programa de Reabilitação
e Readequação
Profissional

Premiação por
Segurança no Trânsito

Complementação Auxílio
Doença

Programa de
Dependência Química

Vacinação

Pacote de Benefícios Complementares ofertados por meio da Fundação Copel
Previdência Privada

Plano Pecúlio

Pró-Saúde III

Empréstimos

Pacote de Benefícios de Qualidade de Vida
Jogos Internos

Jogos do Sesi

Corrida do Atuba

Programa PréAposentadoria

Espaço Energia e Saúde

Coral da Copel

Sala de Apoio à
Amamentação

Programa DIS em
Movimento.

A fim de oferecer uma visão abrangente dos benefícios
oferecidos pela Companhia, a Copel elabora o
Balanço de Benefícios Copel (BBC), demonstrativo
personalizado por empregado, com informações
estratificadas sobre aqueles de cunho financeiro
— salários, abonos, adicionais de férias, plano de
saúde e auxílio alimentação, participação nos lucros
— e não financeiros — apólice de seguro em grupo,
acompanhamento médico familiar, qualidade de vida,
entre outros —, bem como os benefícios futuros

relativamente ao plano de previdência complementar
e ao FGTS, recebidos pelo empregado no período de
janeiro a dezembro do ano anterior.
O BBC é entregue ao empregado, em mãos, pelo seu
gerente imediato anualmente, no mês de fevereiro.
Suas informações também são disponibilizadas
no Portal do Empregado para consulta individual a
qualquer momento.
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5.1.5. Desenvolvimento profissional
A Copel investe continuamente na capacitação e
no desenvolvimento de seus empregados, de modo
a contar sempre com profissionais qualificados
e experientes e permitir que todos exerçam seu
potencial em um ambiente propício à evolução de
sua carreira e de suas habilidades. Com relação ao
desenvolvimento de seus empregados, a Empresa
mantém os seguintes programas:
Nossa Energia GRI 404-3
Programa corporativo de Gestão de Desempenho que
estabelece uma forma padronizada de acompanhar e
avaliar o desempenho dos empregados. É composto
por dois eixos: Eixo de Competências Organizacionais,
relacionado aos comportamentos esperados de cada
empregado, e Eixo Resultados, referente às metas
empresariais. O programa subsidia promoções,
meritocracia, adequação funcional, conferências,
treinamentos, bolsas para pós-graduação e 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.
Comitê de Calibração
Programa que visa alinhar o entendimento
dos avaliadores quanto à postura gerencial,
à compreensão dos quesitos de avaliação e à
redução da subjetividade no processo de análise do
desempenho dos empregados.
É composto por 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 faz um 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 de departamento de Gestão de Pessoas. Na
sequência, os gestores selecionados apresentam ao
Comitê os argumentos e a devida contextualização
quanto às avaliações realizadas, o que fundamenta
a análise de cada caso e a deliberação do
Comitê quanto às tratativas de desenvolvimento
destinadas ao gerente.
Programa de Remanejamento
A busca por novas oportunidades e desafios é
disseminada de forma transparente por meio do
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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
e potencialização do capital humano dentro da
Companhia, com oportunidades igualitárias para os
empregados no processo de movimentação.
Outra prática que complementa o Programa de
Remanejamento é o Banco de Oportunidades, que
busca otimizar a distribuição de pessoas em relação
às demandas das áreas. Para isso, as movimentações
são deliberadas por uma comissão composta por um
representante de cada superintendência, visando
atender as necessidades da Empresa e os interesses
dos empregados.
Banco de Talentos
Implantado de forma a preparar sucessores para as
lideranças atuais, o Banco de Talentos permite identificar
empregados com potencial para assumir um cargo
de liderança em um 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, foram mapeados 238 talentos, contra
210 em 2017, dos quais 68% apresentam potencial
para assumir gerência de divisão, 24% para assumir
gerência de departamento e 8% para assumir uma
superintendência. Uma ação de benchmarking
revelou que 65% das “150 Melhores Empresas para
se Trabalhar” da Revista Você S/A adotam práticas
similares ao Banco de Talentos.
Gerentes em Ação
Esse programa orienta a liderança da Copel DIS
quanto à necessidade de reuniões, feedbacks com
empregados e disseminação de conhecimento
entre gestores, além de proporcionar um ambiente
corporativo de estímulo à comunicação e à
interação. O Gerente em Ação é composto pelos
módulos Exercendo a Liderança, Desenvolvendo
Líderes e Copel sem Distâncias, os quais têm ações
específicas, detalhadas a seguir:
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MÓDULO

AÇÕES ESPECÍFICAS

DESCRIÇÃO

ENVOLVIDOS

Reuniões de Análise
Crítica – RAC

As reuniões acontecem com periodicidade
pré-definida, pautadas na análise
de indicadores, na apresentação de
inovações nos processos, nos projetos
em andamento, na avaliação dos
compromissos de gestão e na proposição
de ações de melhorias. Visa promover o
estreitamento da relação entre empregados
e lideranças, disseminando o valor da
transparência por toda a Empresa

Diretor Presidente,
Superintendentes, Gerentes
de Departamento, Gerentes
de Divisão, Supervisores e
Empregados

EXERCENDO A
LIDERANÇA
Conversa Olho no
Olho

Prática em que o gerente se reúne
individualmente com o empregado com
o objetivo de estimular a comunicação e
fortalecer o vínculo de confiança por meio
de conversas relacionadas a assuntos de
caráter pessoal e profissional.

Gerente imediato e
empregado

Feedback de
Desempenho

Conversa entre gerente e empregado a
fim de fomentar o desenvolvimento das
pessoas e a transparência
dos processos.

Gerente imediato e
empregado

Diálogos de Gestão

Realizado mensalmente e com o objetivo
de disseminar conhecimento, conceitos e
diretrizes, facilitar o aprendizado coletivo,
discutir práticas de gestão, compartilhar
experiências e manter informado e alinhado
todo
o corpo gerencial

Diretor Presidente,
Superintendentes, Gerentes
de Departamento, Gerentes
de Divisão Supervisores e
convidados

Mapeamento das
Competências
Gerenciais

Prática que possibilita identificar o perfil
comportamental desejado, alinhando-o
à cultura e ao planejamento estratégico,
com a finalidade de estabelecer as
competências necessárias para o exercício
da função gerencial na
Copel DIS

Superintendentes, Gerentes
de Departamento e Gerentes
de Divisão

Capacitação Gerencial

Considerando as competências
gerenciais mapeadas são identificadas as
necessidades de desenvolvimento de cada
gestor, aproximando-o do perfil desejado
pela Empresa

Gerentes de Departamento,
Gerentes de Divisão

Encontro Anual de
Gerentes

Evento destinado à apresentação de
resultados, celebração de conquistas,
comunicação das estratégias, definição de
metas e desafios para o próximo período,
bem como à integração entre lideranças

Diretor Presidente,
Superintendentes e Gerentes
de Departamento

Road Show com o
Diretor Presidente

Visando o estreitamento das relações, o
diretor presidente da Copel DIS faz visitas
aos empregados nas principais regiões do
Estado, para conversar sobre resultados,
desafios do setor e planejamento
estratégico, abrindo, ainda, espaço para
sugestões

Diretor Presidente,
Superintendentes, Gerentes
de Departamento, Gerentes
de Divisão, Supervisores e
Empregados

Avaliação da
integração dos
processos

Conhecidas como RACs de estrutura,
são reuniões presenciais que ocorrem
anualmente, coordenadas pelos
superintendentes, com o objetivo de
promover análise acerca da integração dos
processos e identificar oportunidades de
melhoria.

Superintendentes, Gerentes
de Departamento, Gerentes
de Divisão e Supervisores

DESENVOLVENDO
LÍDERES

COPEL SEM
DISTÂNCIA

Fonte: Manual de Instrução de Gestão (MIG) 01.01 - Copel DIS

Relatório de responsabilidade socioambiental e econômico-financeiro

47

Conversa Olho no Olho
As conversas “Olho no Olho” visam estreitar a relação
entre os líderes e os liderados, estimulando a criação
de um ambiente confiável na organização. É uma
prática em que o gerente se reúne individualmente
com o empregado com o objetivo de estimular a
comunicação e fortalecer o vínculo de confiança
por meio de conversas relacionadas a assuntos de
caráter pessoal e profissional. A própria celebração da
conquista do empregado pela efetivação na Empresa
é formalizada em um diálogo “Olho no Olho”.
O objetivo principal dessa prática é que o gestor
conheça aspectos da vida pessoal do empregado, mas
também se espera que o momento seja aproveitado
para alinhar expectativas e esclarecer dúvidas sobre
a Empresa.
Anualmente, cada gerente deve conversar com
seu subordinado imediato ao menos uma vez sobre
assuntos que não sejam específicos do trabalho já
realizado. É importante ressaltar que essa conversa
não é delegável ao Supervisor ou Monitor.
As reuniões “Olho no Olho” fazem parte do módulo
“Exercendo a Liderança” do Programa Gerente Em
Ação e está estruturada nas seguintes modalidades:

»» Conversa Olho-no-olho: realizada anualmente
com todos os empregados da área.

»» Conversa Olho-no-olho Funcionário Transferido:
realizada em no máximo 30 dias após a
mudança
de área.

»» Conversa Olho-no-olho Funcionário Novo:

realizada logo após o período experimental.

»» Conversa Olho-no-olho Gerente Novo: realizada
em até dois meses após o gestor assumir a
área.

A prática está em vigor desde 2015. A partir de
2017, os gerentes foram orientados a conversarem
com o empregado sobre sua perspectiva de futuro
e suas metas e dificuldades para alcançar os
objetivos. Essa mudança na Conversa Olho no Olho
tem sido evidenciada de forma positiva, por meio
de uma pesquisa semiestruturada realizada pelas
Assistentes Sociais, mensalmente, presencialmente
ou por telefone, com empregados que tiveram a
conversa cadastrada no PGA no mês anterior. Os
dados da pesquisa são tabulados e apresentados em
reunião de Staff da DIS, para análise e sinalização de
melhorias no processo.

a dispor de pelo menos uma hora em sua agenda e
a escolher um ambiente reservado, discreto, calmo
e sem interrupções. Orienta-se que sua realização
seja postergada em caso de situações de estresse ou
emoções negativas, a fim de preservar sua essência.
A prática está estruturada em três etapas:
1 – OUVIR

»» Momento para ouvir o empregado, por meio de
escuta ativa;

»» Promover espaço para que o empregado fale
sobre sua vida pessoal;

»» Perceber satisfação e motivação atual;
»» Mapear expectativas profissionais;
2 – COMUNICAR

»» Alinhar expectativas relacionadas à atividade e
desempenho;

»» Ressaltar os benefícios diferenciais da Copel
»» Orientar o empregado sobre sua evolução na
Copel;

3 – REGISTRAR

»» Relacionar os aspectos relevantes da conversa
no sistema Programa Gerente em Ação.

Feedback de Desempenho
Os momentos de Feedback de Desempenho fazem
parte do módulo “Exercendo a Liderança” do Programa
Gerente Em Ação com o objetivo de fomentar o
desenvolvimento das pessoas e a transparência dos
processos. O gerente promove conversas com o
empregado em dois momentos formais:

»» Feedback Nossa Energia: diálogo sobre a

Para o momento da conversa, o gestor é instruído
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avaliação do desempenho do empregado ao longo
do ano, considerando comportamentos positivos

apresentados e necessidades
e desenvolvimento

de

melhoria

»» Feedback de Promoção Salarial ou Funcional:

diálogo destinado ao esclarecimento do vínculo
existente entre o desempenho do empregado
e os critérios estabelecidos para promoções
horizontais e verticais.

+DIS Aí
Esse programa estimula o potencial criativo e inovador
do corpo funcional, incentivando os empregados
a apresentarem ideias e projetos relevantes para
o contexto estratégico da Empresa. As melhorias
implementadas são apresentadas no Seminário DIS
Aí, que ocorre anualmente como forma de divulgar
e valorizar o potencial dos empregados, bem como
fomentar um ambiente favorável à melhoria contínua
dos processos e à inovação.
Grupos de Trabalho
Os Grupos de Trabalhos (GT) têm como propósito
unir o conhecimento, a experiência e as habilidades
de diversos empregados das mais variadas áreas da
Companhia para pensar e propor soluções eficazes
para diversos problemas e situações da Empresa.
São constituídos com finalidade específica e com
duração determinada.
Esse modelo de organização do trabalho resulta
em resposta rápida, cooperação e aprendizado
organizacional e proporciona ao empregado integração,
desenvolvimento e aprendizagem individual, além de
ampliação da visão de corporação e de sua network.
Anima
Iniciativa inovadora cujo objetivo é fomentar a
participação de todos os empregados em um movimento
de mudança para desenhar a Copel do Futuro.
A iniciativa teve início em 2015, com uma pesquisa
com o tema “Qual é a Copel dos teus sonhos?”, que
buscou avaliar o que cada copeliano tem a dizer sobre
a Companhia atual e coletar suas ideias, sugestões e
opiniões para a organização que projetam para o futuro.
A primeira etapa contou com a participação de 100%
da alta liderança e dos gestores. Foram compilados,
na ocasião, oito projetos, tendo como principais
conceitos envolvimento, proatividade, liderança
participativa, mais sinergia entre Holding e negócios,
colaboração, compartilhamento, satisfação, bemestar e segurança no trabalho, além do pioneirismo
na ocupação dos espaços em branco no mercado e
na sociedade.
Na segunda etapa, realizada em 2016, o programa
teve o envolvimento de 7.433 empregados da Copel,
por meio de eventos presenciais denominados

Diálogos de Engajamento, cujos objetivos foi captar
ideias e sugestões que dão consistência a mudanças
que impactam em uma Companhia cada vez melhor
e mais humana. Os números registrados na ocasião
são expressivos: os participantes apontaram 2.016
oportunidades de melhorias, 2.028 ameaças e
5.467 ideias.
Em 2017, todas essas sugestões e ideias foram
analisadas por um corpo técnico para verificar a
viabilidade de implantação na Copel. Em 2018,
nasceu o principal programa provindo do Anima:
Copel +, criado para buscar no mercado startups
que possam criar projetos que agreguem valor para
a Companhia. As startups, por sua vez, vão receber
contrapartida financeira, profissionais para mentoria
e infraestrutura.
Mural de Elogios
Prática adotada na área de teleatendimento como
uma forma de demonstrar a importância e o valor do
trabalho que os empregados realizam para os clientes
e a sociedade. Os elogios enviados pelos clientes são
mensalmente publicados em um mural, o que traz
motivação para o trabalho bem realizado e inspira a
melhoria todos os dias. Além disso, o gestor envia
um e-mail parabenizando e reconhecendo o bom
atendimento realizado pelo empregado ao cliente DIS.
Cartas de Elogios
Os gestores da Copel entregam cartas de elogios
formais em casos de trabalho diferenciado, que
contribui para a melhoria dos resultados corporativos,
como forma de agradecer aos empregados.
As cartas são entregues pessoalmente, se possível
com a presença de familiares, e registradas no histórico
funcional. A família do empregado também recebe
uma carta de agradecimento. Nesse caso, o gerente
do empregado ou a assistente social entra em contato
com o familiar para agendar o horário da entrega. Essa
última iniciativa gera emoção, pois a família participa e
dá o apoio necessário para o empregado desenvolver
um bom trabalho cotidianamente.
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Quando a Copel Distribuição recebeu o prêmio de
Melhores em Gestão da FNQ, o diretor da Empresa
decidiu reconhecer as pessoas que trabalharam com
maior envolvimento nesse projeto. Ele entregou carta
de elogio para todas em uma reunião, na qual também
foram apresentados vídeos gravados pelos familiares
ao receberem a sua própria missiva.

treinamentos de capacitação básica para o exercício
da função, treinamentos obrigatórios para atividades
específicas por determinação legal, treinamentos
para aperfeiçoamento profissional de curta duração,
bem como a participação em eventos nacionais e
internacionais sobre os temas relativos aos negócios
(seminários, palestras, workshops, congressos, etc.),
possibilitando aos profissionais a troca de experiências
e a divulgação de trabalhos e pesquisas.
O Plano de Capacitação Legal contempla os cursos
requeridos pelas Normas Regulamentadoras (NRs)
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ou outro
órgão competente. Essas normas exigem cursos
básicos e alguns possuem validade, razão pela
qual a área de treinamento tem o controle sobre a
necessidade de realização e os vencimentos.

Programa DIStaque
Alinhado com as ações definidas para o Plano
de Adequação da Cultura Organizacional e às
estratégias da DIS, o Programa DIStaque constitui
uma ferramenta por meio da qual os empregados
podem registrar os seus elogios e agradecimentos
aos colegas, o que fortalece a cultura do
reconhecimento. A iniciativa inspira todos a
demonstrar sua gratidão, da mesma forma em que
inspira quem a recebe a fazer um trabalho cada
vez melhor. Em 2018 foram emitidos 9.367 elogios
ou agradecimentos.
5.1.6. Treinamento e capacitação
GRI 404-2, G4-EU14

A Copel Distribuição investiu, em 2018, R$ 1,67
milhão em ações de capacitação, tanto para aos
empregados do quadro próprio e de terceirizados,
quanto para o público estratégico. Os resultados
são acompanhados por indicadores e por relatórios
mensais com o registro de participação em cursos
e em eventos externos e pela evolução mensal das
demandas atendidas. Foi registrada a participação de
4.409 pessoas em ações desse tipo em 2018, que
somaram 331.672,76 horas de treinamento, uma
média de 43,58 horas por empregado. GRI 404-1
O desenvolvimento de pessoal na Copel DIS se
desdobra em programas corporativos, capacitação
legal e capacitação desejável (cursos mandatórios, de
formação e aperfeiçoamento). A Empresa promove
regularmente iniciativas nesse sentido, priorizando os
profissionais cuja atividade requer habilidade específica
e especializada. Essas ações são organizadas em
programas corporativos, treinamentos legais (cursos
de Normas Regulamentadoras, por exemplo),
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O Plano de Capacitação Essencial é composto pelos
treinamentos que a Copel Distribuição considera
indispensáveis para o atingimento de suas metas
e desafios. Pela grande amplitude do escopo, esse
plano é anualmente alinhado ao planejamento
estratégico da Empresa. No ciclo 2017-2018, ele
foi orientado pelo modelo mental da Distribuição,
focando o investimento em treinamentos para as
frentes de Custos, DEC e FEC (Duração Equivalente
de Interrupção por Unidade Consumidora e
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade
Consumidora, respectivamente) e Segurança.
Já o plano de capacitação estratégico é voltado
para os empregados cuja função foi mapeada como
estratégica para a empresa. O mapeamento foi
realizado de acordo com metodologias específicas de
alinhamento dos ativos intangíveis à estratégia. Foi
identificada a prontidão do capital humano e definida
as competências requeridas, assim como foram
definidos os principais temas para desenvolvimento,
como gestão de custos, mercado e negócios, aspectos
legais, regulatórios e do contato de negócios, e novas
tecnologias e excelência operacional.
Quanto à formação técnica dos empregados, existem
diversas iniciativas, que se diferenciam conforme a
carreira. Merece destaque o Programa de Formação
de Eletricistas da Distribuição (FBED), que capacita
os recém-admitidos na função a executar os serviços
necessários nas redes de distribuição da Copel. Com
carga horária total de 200 horas, esse curso aborda
assuntos referentes à segurança e saúde no trabalho,
conceitos fundamentais de eletricidade, atividades
teóricas e práticas de construção, manutenção e
operação de redes de distribuição, além dos cursos
normativos de Segurança em Instalações e Serviços
em Eletricidade (NR 10) e Trabalho em Altura (NR 35).
Desde 2016, boa parte dos treinamentos acontece de
forma mais prática e ágil com a disponibilização da
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superintendências da Companhia para melhor
identificar as prioridades de treinamentos das
diversas áreas, definir o cronograma e acompanhar
a execução dos planos de capacitação. Isso
permite à área interagir com maior proximidade
e otimizar o atendimento a seus públicos
de interesse.

Oficinas gerenciais

plataforma de Ensino a Distância (EaD) da Copel. Essa
prática gerou ganhos para a Empresa, como a redução
de custos com viagens e uma menor exposição dos
empregados aos riscos inerentes ao trânsito.
No que se refere à liderança, a Copel Distribuição,
juntamente com as outras subsidiárias da Holding,
participa do programa Liderança Transformadora,
que integra o plano de desenvolvimento de lideranças
coordenado pela Universidade Corporativa da Copel.
Por meio desse programa, a Companhia visa preparar
todo o corpo gerencial para ser responsável por suas
equipes, pela empresa e pelo mundo, praticando uma
“liderança século 21”, em linha com as necessidades
e potencialidades de cada empregado. Em 2018, o
programa contou com a participação de 228 gerentes
da Copel DIS, frente a 224 gerentes em 2017.
Nesse mesmo ano, a revisão do Programa Banco de
Talentos resultou em sua integração ao Liderança
Transformadora. Essa iniciativa é dividida em três
níveis: Supervisores e Empregados, Gerentes de
Divisão e Gerentes de Departamento. A identificação
dos talentos é realizada em três etapas analíticas, que
envolvem análise pelo gestor direto e por colegiado.
Essa avaliação é feita com base em quatro critérios:
potencial, desempenho, maturidade e tempo de
permanência na Copel. Assim, empregados e
gerentes de alto potencial são classificados com
base em dois eixos – desempenho e maturidade
–, dentro dos quais serão encaminhadas ações de
desenvolvimento diferenciadas.
Em 2018 foram mapeados 238 talentos, contra
210 em 2017, dos quais 68% apresentam potencial
para assumir gerência de divisão, 24% para assumir
gerência de departamento e 8% para assumir uma
superintendência. Uma ação de benchmarking
revelou que 65% das “150 Melhores Empresas para
se Trabalhar” da Revista Você S/A adotam práticas
similares ao Banco de Talentos.
A área de treinamento da Copel Distribuição conta,
desde 2016, com o parceiro de negócio, profissional
que atua diretamente com as áreas de gestão das

Em 2018, a Copel Distribuição estendeu
a prática de Oficinas Gerenciais de
Comunicação a encarregados terceirizados.
A primeira turma ocorreu em dezembro
desse ano, com 17 profissionais. Novas
turmas estão programadas para 2019.
Nessas oficinas, os gestores de maior nível
hierárquico ensinam grupos de gestores
de nível hierárquico abaixo, até o nível de
supervisores e empregados com potencial
sucessão. Participaram da iniciativa, em 2018,
634 empregados próprios, em 35 eventos.

Bem-vindo à DIS
Programa que busca proporcionar ao novo
empregado um ambiente acolhedor e receptivo, no
intuito de facilitar a sua adaptação e estabelecer
uma relação próxima e transparente entre Empresa
e empregado. O programa possibilita integração
e socialização, seja do novo empregado ingresso
por processo de admissão, seja por transferência
de outra empresa do grupo Copel. O programa
apresenta a visão e a missão da Empresa, seus
valores, objetivos estratégicos e características
do negócio.
Programa de Capacitação em Língua
Estrangeira - Babel
Instituído em 2012, é destinado aos empregados que
executam atividades nas quais outro idioma é exigido.
Em 2018, participaram do programa 78 empregados,
em cursos de alemão, espanhol e inglês.
Cursos de pós-graduação
Para promover o desenvolvimento profissional em
temas específicos e estratégicos, com foco na
produção de pesquisas, dissertações e teses, gerando
inovações e melhorias para a Companhia e para o setor
elétrico, a Copel investe em cursos de pós-graduação
lato e stricto sensu para profissionais que necessitam
aprofundar conhecimentos em sua área de atuação.
Oito empregados foram beneficiados em 2018.
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Novo na DIS
É enviada uma mensagem corporativa aos
empregados da DIS, via notes, em âmbito regional,
com informações básicas do recém-admitido, a fim
de apresentar o novo colega ao corpo funcional.
Acolhimento do gestor
O primeiro contato do empregado com sua nova
área é feito por meio do gerente imediato que,
após dar-lhe as boas-vindas, nomeia um padrinho
para apresenta-lo às instalações e aos colegas de
trabalho, facilitando a ambientação.
Conhecendo a DIS
Conjunto de cursos no ambiente Moodle, em
EaD, que o empregado faz após sua recepção,
liberação das chaves de acesso à rede e e-mail
corporativo. Consistem em cursos oferecidos a
todos os empregados da Copel, além de informações
pertinentes do RH e vídeos corporativos da Copel.
Apoio personalizado
Ação conduzida apenas com os empregados
recebidos por admissão, que ocorre dentro do período
experimental. Os procedimentos corporativos
são apresentados, visando a compreensão e o
aprofundamento do vínculo entre empregado e
instituição, e conhecer seu perfil comportamental,
habilidades, conhecimentos, valores e motivações,
além de facilitar e acompanhar seu processo de
adaptação à Empresa e equipe.
Encontro com a DIS
A proposta desse programa é acolher, integrar e
apresentar a Copel Distribuição aos empregados
recém-admitidos por meio de palestras ministradas
pela alta direção da Empresa sobre temas corporativos,
diretrizes e principais indicadores empresariais. São
informadas também as vantagens oferecidas ao
copelianos, como em termos de plano de saúde,
previdência privada, treinamentos, plano de carreiras
e remuneração. Nesse evento são realizadas, ainda,
visitas guiadas a ambientes essenciais ao negócio da
Empresa, como subestações, Call Center e Centro
de Operação.
Dia da Família
Programa que visa fortalecer o vínculo entre Empresa,
empregados e familiares, bem como ressaltar o
sentimento de “Ser Copeliano” e de fazer parte da
“família copeliana”. O “Dia da Família na Copel”
inclui atividades como entrega de crachá lúdico para
acolher os familiares como copelianos; apresentação
institucional e vídeo do diretor presidente da DIS;
show musical com o coral da Copel; demonstração
de procedimentos usuais à Companhia, como
práticas em caminhão de linha viva e utilização de
equipamentos de proteção individual e coletiva;
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e, principalmente, visita ao posto de trabalho do
empregado.
A programação do evento também contempla um
café da manhã ou café da tarde e a entrega de
lembrança aos familiares. Em sua primeira edição,
em 2015, o Dia da Família registrou a participação
de 2.704 pessoas, entre empregados e familiares.
Esse número aumentou ao longo dos anos. Em 2018,
participaram do evento pela Copel Distribuição 974
empregados e 2.310 familiares, totalizando 3.284
pessoas.
Programa Pré-Aposentadoria
Iniciativa que contempla palestras e atividades
para os empregados que estão em processo de
aposentadoria, visando orientá-los sobre como
desfrutar dessa nova etapa de vida com tranquilidade.
Durante os eventos, são abordados temas como:
aspectos comportamentais, qualidade de vida, saúde
física e mental, previdência e planejamento. Desde
sua reformulação, em 2015, o Programa se estende a
todos os empregados, com ações desde a integração
até a aposentadoria.
Voluntariado corporativo – Programa EletriCidadania
Instituído em 2004 por meio da Circular-028/2004
e normatizado pela NAC 030372, o EletriCidadania
incentiva o voluntariado e o desenvolvimento de
atitudes de cidadania e responsabilidade social
entre os empregados. O Programa já permitia que
estes utilizassem até quatro horas mensais de seu
tempo de trabalho para executar, de forma voluntária
e espontânea, ações comunitárias que levem ao
desenvolvimento sustentável da sociedade em todos
os aspectos, sejam eles culturais, educacionais
ou profissionais. A partir de 2018, foi autorizado,
também, o uso de horas a cada dois meses.
A iniciativa contou, nesse ano, com a participação
de 303 empregados da Copel Distribuição, que
realizaram 2.943 horas de voluntariado.
Em 2017, a Companhia lançou a Chamada Pública
Permanente para cadastro e seleção de instituições
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sociais, instituições de ensino e organizações não
governamentais sem fins lucrativos para participação
em eventos, feiras e demais atividades de voluntariado
organizadas pela Copel. Essa medida fomenta o
Programa, aumentando a área de atuação dos
voluntários e criando oportunidades de divulgação,
captação de recursos e geração de renda para as
instituições cadastradas. Em 2018, 51 instituições
se inscreveram, das quais 50 foram beneficiadas.
Coral da Copel
Atividade destinada a empregados ativos e
aposentados e seus dependentes. Busca promover
a integração, a qualidade de vida no trabalho, o
desenvolvimento da cultura e da educação musical,
bem como a valorização do nome e da marca da Copel
perante a comunidade. O Coral da Copel está presente
nas cinco macrorregiões do Estado do Paraná.
Em 2018, o público que assistiu às apresentações
variou, aproximadamente, de 50 até 100 pessoas.
Não há formalização das apresentações, razão pela
qual os números são estimados.
Apresentações do Coral Copel em 2018
Apresentações

Coralistas

Coralistas DIS

Curitiba

25

39

11

Maringá

17

37

8

Ponta Grossa

22

24

6

Cascavel

15

22

5

Londrina

11

39

8

Regiões

Há riscos para uma organização em não estimular
a diversidade, como o não cumprimento da Lei nº
8.213/1991 (Lei de Cotas PcD); a ausência de
pluralidade de ideias; e um baixo potencial criativo
do quadro funcional. Os impactos disso são uma
imagem comprometida frente aos stakeholders,
restrições para financiamentos, reduzido diferencial
competitivo em termos de inovação, mais chances
de conflitos e menor engajamento dos empregados,
e redução da produtividade. Contudo, uma boa
gestão da diversidade traz o reconhecimento da
empresa como socialmente responsável, gera um
melhor desempenho social, econômico e financeiro,
e ajuda a influenciar positivamente os stakeholders
a adotarem, eles mesmos, melhores práticas
relacionadas ao tema.
O acesso às vagas de emprego na Copel se dá por
meio de concurso público e, portanto, a Companhia
deve obedecer à legislação nesse sentido. Não há,
portanto, nenhuma distinção entre homens, mulheres,
raça, orientação sexual etc. nos processos de seleção.
Quanto aos processos internos, os pilares que vêm
sendo trabalhados pela Copel são gênero, raça,
acessibilidade, orientação sexual, idade e religião.
Os compromissos firmados pela Companhia com
relação ao tema são:
»» Pacto Global - ONU
»» Inclusão da Pessoa com Deficiência – MP/PR
»» Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça
– Governo Federal
»» ODS – Nós Podemos Paraná – ODS Brasil

5.1.7. Diversidade GRI 103-1, 103-2, 103-3
Desde 2015, a Copel conta com um Comitê
Permanente de Diversidade, constituído por
representantes de todas as diretorias da Empresa e
que tem como papel planejar, executar e acompanhar
ações voltadas à promoção da igualdade de direitos,
oportunidades e reconhecimento para todos. Sua
atenção está focada nos grupos vulneráveis e
sujeitos à discriminação, especialmente de gênero,
raça, cor, deficiência, orientação sexual, idade e
religião. Também busca proporcionar e apoiar ações
internas alinhadas a políticas públicas e movimentos
voltados à diversidade.
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.

Em 2018, a Copel foi convidada a participar de uma
audiência pública para discutir o Pacto de Inclusão
Social dos Trabalhadores Negros e Negras no
Mundo do Trabalho - MPT/PR, sinalizando, naquele
momento, seu interesse em se tornar signatária
desse compromisso.
Com o apoio das Coordenações de Recursos Humanos
e de Meio Ambiente e Responsabilidade Social, em
2018 o Comitê Permanente de Diversidade da Copel
alcançou os seguintes resultados:
Geral
»» Programa de Desenvolvimento da Liderança:
capacitação de 210 gerentes, cerca de 40% do
quadro gerencial concluiu a Disciplina Diversidade
Pilar Gênero

»» Realização do evento “Mulheres Notáveis da
Copel”
»» Pesquisa sobre assédio sexual
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»» 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
nos Editais para Concursos Públicos da Copel
Pilar 50 +

»» Realização de oito cursos de capacitação no

uso de smartphones para idosos (mais de 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 (157
presencialmente e 1.156 via web)

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 módulo “Diversidade”, no Programa
de Desenvolvimento da Liderança, por 100% dos
gestores da Copel até dezembro de 2019

»» 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
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

Pilar LGBT+

idade acima de 50 anos no Programa Corporativo
de Voluntariado

»» Avaliação de material a ser disponibilizado em

formato EaD para todos os empregados
»» Participação de representantes do Comitê
Diversidade
em
eventos
que
discutem
temáticas LGBT+
Pilar Acessibilidade
»» Execução de 30% dos contratos de adequação
à NBR9050, tornando 46% das instalações
prediais acessíveis, o que inclui edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. O
processo de adequação é continuo e acontece
conforme o planejamento anual e demandas
específicas
»» Realização de palestras sobre acessibilidade
em Encontros Setoriais e na Semana Interna de
Prevenção de Acidentes (SIPAT)
»» Capacitação de 30% do quadro de empregados
por meio do curso EaD Conhecendo a Pessoa
com Deficiência
»» Fornecimento de softwares (Jaws) para
empregados cegos e demais recursos para
pessoas com baixa visão, tradutor de LIBRAS
virtual no site da Copel e demais recursos
instrumentais necessários para empregados com
deficiência
»» Contratação de grupo formado por PcD (Vozes
de Angola) para evento “Troféu Susie Pontarolli”
– promoção institucional/cultural
»» Participação na definição das ações do Plano
Estadual de Inclusão
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e

»» Disponibilização do curso de sensibilização

“LGBT+ Diversificando seu olhar de mundo:
Conceitos e Histórias” para 100% do quadro de
empregados

Algumas dessas metas são voluntárias, mas outras
são obrigatórias, direcionadas pelo Estatuto da
Pessoa com Deficiência, previsto na Lei Nacional nº
13.146, de 6 de julho de 2015.
Para cada pilar de diversidade, são planejadas e
executadas ações especificas, que se traduzem em
pesquisas, programas, campanhas, voluntariado,
sensibilização, capacitações e até serviços e obras
de engenharia. A cada ano, as ações para cada
pilar são revisadas e complementadas, a exemplo
do “Fórum Gêneros Diferentes, Direitos Iguais –
2017” e do evento “Mulheres Notáveis – 2018”,
ambos voltados para questões de gênero, mas com
enfoques específicos.
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.
Desde que o Comitê Permanente de Diversidade
foi criado, muitas ações foram realizadas: salas
de apoio à amamentação, treinamentos, palestras
sobre vários temas – religiosidade, assédio sexual,
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empoderamento de mulheres, paternidade e
seminários de acessibilidade –, inclusão de pessoa
com deficiência, entre outras. Também foi publicada
a cartilha sobre assédio sexual e normatizado o uso
do nome social.
A Copel tem sido reconhecida por ações decorrentes
desse trabalho, recebendo homenagens e premiações,
entretanto, sabe que ainda tem um caminho a trilhar.
A Companhia confia que as futuras ações em cada
um dos pilares de diversidade resultarão em uma
organização simultaneamente mais próspera e justa
para todas as partes.

Combate à discriminação e valorização
da diversidade
Desde 2015, a Copel conta com um
Comitê Permanente de Diversidade,
que tem como papel planejar, executar e
acompanhar ações voltadas à promoção
da igualdade de direitos, oportunidades
e reconhecimento para todos. Sua
atenção está focada nos grupos
vulneráveis e sujeitos à discriminação,
especialmente de gênero, raça, cor,
deficiência, orientação sexual, idade e
religião. Também busca proporcionar
e apoiar ações internas alinhadas
a políticas públicas e movimentos
voltados à diversidade.

OIT. Em 2018, 100% dos empregados da Copel DIS
estavam cobertos por acordos de negociação coletiva.
GRI 102-41

5.1.8. Acessibilidade dos empregados
Programa Corporativo de Acessibilidade
Grupo constituído com o objetivo de estabelecer,
coordenar, orientar e acompanhar as políticas
e diretrizes corporativas de inclusão da pessoa
com deficiência na Copel. Entre suas funções
está assegurar o atendimento dos padrões de
acessibilidade na Companhia.
Adaptação do sistema para trabalhadores cegos
A Companhia disponibiliza o mais completo sistema
de leitura de tela disponível para que todos os
empregados cegos possam acessar e utilizar os
sistemas de informação.
Seminário de acessibilidade
A Copel realiza palestras e seminários para estimular
seus empregados e contratados a refletir sobre os
direitos da pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida e sensibilizar esse público sobre as diferenças
e a diversidade humana, com vistas à eliminação
de quaisquer atitudes constrangedoras e ao maior
convívio interpessoal em direção à construção de
uma sociedade inclusiva solidária. Nessas ocasiões,
os participantes vivenciam uma breve experiência
que permite conhecer os desafios de locomoção e
comunicação enfrentados diariamente por pessoas
com diferentes níveis e tipos de limitação.
Também
são
apresentadas
as
iniciativas
desenvolvidas pela Companhia dentro do Programa
Corporativo de Acessibilidade. A proposta é ressaltar
a importância desse tema como garantia para que
pessoas deficientes tenham acesso a várias formas
de serviços, melhorando sua qualidade de vida,
integração e igualdade de oportunidades.

Como uma de suas conquistas nesse
sentido, A Copel foi uma das primeiras
empresas brasileiras a permitir o uso
do “nome social” — nome escolhido
por empregados que tenham adotado
uma
identidade
sexual
diversa
— no crachá funcional.

Prevenção aos assédios sexual e moral
A Copel DIS reconhece a saúde e a segurança no
local de trabalho como um direito fundamental do
ser humano, valorizando a vida e respeitando a
integridade física e moral das pessoas. A Empresa
busca criar um ambiente de trabalho gratificante e
propício para gerar produtividade, porém de forma a
prevenir qualquer tipo de assédio.
Respeito à livre associação sindical e direito à
negociação coletiva
A Copel DIS garante o princípio da liberdade sindical,
consagrando a liberdade sindical individual e coletiva,
conformeoartigo8daConstituiçãode1988eaConvenção
nº 87 da Organização Internacional do Trabalho –

Auxílio à Pessoa com Deficiência
A Copel concede o reembolso de 50% do valor gasto
na aquisição de próteses, órteses e aparelho auditivo
para pessoas com deficiência, limitado ao valor
estipulado no acordo coletivo. Além disso, quando a
pessoa com deficiência é dependente do empregado,
a Companhia paga, a título de benefício social e sem
natureza salarial, um auxílio financeiro conforme
valor mensal negociado no acordo coletivo.
Mais detalhes sobre as ações de acessibilidade da
COPEL estão disponíveis no site (www.copel.com).
5.1.9. Saúde e segurança do trabalho

GRI 103-1, 103-2,

103-3, G4-EU16

As atividades desenvolvidas pela Copel DIS estão
associadas a fatores de risco, que são identificados
pelo Departamento de Segurança do Trabalho da
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Distribuição (DSTD) e pelo grupo de padronização da
Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (GSST),
que propõem ações preventivas. Essas ações estão
fundamentadas na Política de Segurança do Trabalho,
documento que aponta que todos os empregados
são responsáveis pela segurança, saúde e bem-estar
e que todos os acidentes podem ser evitados.

Nesses encontros, os empregados apresentam
assuntos relacionados a ações preventivas e
corretivas identificadas nas atividades cotidianas,
além de outros pontos de melhoria para o bem-estar
e a satisfação. O representante da Setorial leva esses
assuntos para a apreciação da CIPA, que retorna
com a soluções a serem adotadas.

A Copel revisou recentemente as Cláusulas
Contratuais de Segurança e Saúde do Trabalho que
deverão estar presentes em todos os contratos de
prestação de serviços. Essas cláusulas têm por base
o Manual de Instrução de Segurança - Exigências de
Segurança e Saúde do Trabalho para Contratados da
Copel Distribuição, específico para os profissionais
terceirizados. Além disso, a cada novo contrato
a Copel realiza palestras de integração, que
complementam esse esforço.

Semanalmente, ocorre também a reunião de
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.

Indicadores de saúde e segurança no trabalho
GRI 403-2
Empregados próprios

Total

Taxa de lesões

7,26

Taxa de doenças ocupacionais

0,76

Taxa de dias perdidos

245,00

Taxa de absenteísmo

3,32

Número de óbitos

0

Empregados terceiros

Total

Taxa de lesões

10,22

Número de óbitos

1

Nota:
As taxas foram calculadas com base na NBR 14280.

Capacitação e habilitação G4-EU16
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.
Promoção da saúde
A Copel DIS dispõe de um serviço de saúde
ocupacional e oferece aos seus empregados, por
meio da Fundação Copel, convênio para a realização
de exames de diagnóstico de doenças que possam
afetar sua capacidade e produtividade no trabalho.
Comitês de saúde e segurança GRI 403-1
A Copel Distribuição possui uma série de comitês
formais de saúde e segurança, sendo alguns dos
principais as Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes (CIPAs). Atualmente, a empresa conta com
22 CIPAs. O engajamento dos empregados com o tema
também ocorre por meio de encontros mensais, por
departamento e localidade, denominados Setoriais
de Segurança. Estão em atividade na Empresa
195 setoriais.
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Essas diversas ações somam pontos mensalmente e
os departamentos com maior pontuação no trimestre
são premiados no Troféu Segurança. Em 2018, houve
grande participação de todos os departamentos,
com diversos deles sendo premiados com
pontuação máxima.
Treinamentos e integração para terceirizados G4-EU16
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.
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 dos 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.
O Rodeio é uma forma lúdica de valorizar os eletricistas,
incentivar a integração, melhorar os cuidados com a
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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)
O Programa Preservando a Vida permite controlar
e gerenciar dados, definir parâmetros e analisar
informações técnicas, visando à redução do número
de acidentes de trabalho envolvendo o corpo
técnico da Copel e das empresas terceirizadas. O
PPV foi criado para atender à necessidade da área
de segurança do trabalho da Copel Distribuição de
monitorar e regular, controlando de forma eficiente
e apropriada, as inspeções de segurança realizadas
sobre o trabalho dos empregados próprios e
terceirizados. Tem como objetivo a fiscalização em
campo dos procedimentos técnicos e de segurança,
durante a sua execução, conforme os padrões de
Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho (GSST)
e legislação vigente. Consiste no acompanhamento
das equipes por um técnico de segurança do trabalho
ou técnico das áreas, que emitem relatório e registram
a inspeção no sistema PPV.
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.
Gestação Saudável
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, 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
principais polos uma Sala de Apoio à Amamentação,
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.
Devido a medidas como essas, das 65 empregadas
que saíram em licença maternidade na Copel
Distribuição em 2018, 63 retornaram ao trabalho
e ainda permanecem na Empresa, o que configura

taxa de retorno de 97% e taxa de retenção de
quase 100%. GRI 401-3
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 dos lucros, os benefícios
de auxílio alimentação, o vale lanche e o 13º do
auxílio alimentação.
Incentivo à atividade física
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.
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).
5.1.10. Indicadores sociais internos
A tabela a seguir apresenta os dados relativos
à empregabilidade dos colaboradores e dos
administradores da Copel Distribuição no período
de 2016 a 2018.

EMPREGADOS/EMPREGABILIDADE/ADMINISTRADORES
a) Informações gerais GRI 102-8, 405-1

2016

Número total de empregados

Número de terceirizados
(terceirizados, subcontratados,
autônomos) por tipo de emprego,
contrato de trabalho e região)

2017

2018

6.022

5.746

5.364

Serviços Técnicos/Operacionais

2.150

2.682

2.720

Serviços Comerciais/Suporte

22

1.045

35

Obras de Engenharia

1.397

1.113

1.511

Conservação/Segurança das Instalações

893

1.167

1.199

Serviços Administrativos

150

143

158

Serviços Auxiliares

114

17

8

Outros

0

0

0

Total

4.726

6.167

5.820

Empregados até 30 anos de idade (%)

13,78%

11,42%

8,56%

Empregados com idade entre 31 a 40 anos (%)

37,56%

38,34%

39,60%

Empregados com idade entre 41 a 50 anos (%)

27,30%

27,03%

28,32%

Empregados com idade superior a 50 anos (%)

21,36%

23,22%

23,53%

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

22,50%

22,52%

22,28%

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

15,81%

16,41%

16,67%

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

2,03%

2,26%

2,29%

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

10,49%

11,35%

11,45%

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

6,99%

9,54%

8,53%

Estagiários em relação ao total de empregados (%)

3,35%

2,12%

2,78%

Empregados do programa de contratação de aprendizes (%)

5,27%

5,78%

3,52%

Empregados portadores de deficiência

2,39%

2,31%

2,74%

2016

2017

2018

b) Remuneração, benefícios e carreira, em R$ mil
Remuneração – Folha de pagamento bruta

517.094

530.141

505.467

Encargos sociais compulsórios

187.239

193.428

185.552

Educação

3.054

3.181

3.021

Alimentação

86.476

87.830

81.193
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b) Remuneração, benefícios e carreira, em R$ mil (continua)

2016

Transporte

2017

2018

188

235

209

Saúde

48.204

52.973

55.522

Fundação

44.365

46.639

45.955

Segurança e medicina do trabalho

n/d

n/d

n/d

Cultura

n/d

n/d

8.442

Capacitação e desenvolvimento profissional

2.298

1.211

4.536

Creches ou auxílio-creches

1.626

1.596

1.623

Outros (auxílio doença complementar, seguros, auxílio maternidade
prorrogado, auxílio invalidez e morte acidental)

2.192

2.164

1.892

c) Participação nos resultados

2016

2017

2018

54.948

46.256

48.085

Investimento total em programa de participação nos resultados da empresa
(R$ mil)

11%

8,73%

9,12

Divisão da maior remuneração pela menor remuneração em espécie paga pela
empresa (inclui participação nos resultados e bônus)

Valores distribuídos em relação à folha de pagamento bruta (%)

20,95

17,04%

18,09

Divisão da menor remuneração da empresa pelo salário mínimo vigente (inclui
participação nos resultados e bônus)

2,86%

1,88%

3,11

2016

2017

2018

d) Perfil da remuneração
Salário médio no ano corrente, por categoria (R$) Carreira Operacional

4.659,86

4.411,77

4.948,63

Carreira Prof. Téc Nível Médio

4.666,10

5.097,29

5.257,36

Carreira Prof. Nível Médio

3.149,21

3.262,47

3.380,86

Carreira Prof. Nível Superior

9.925,44

10.588,44

10.738,77

2016

2017

2018

e) Saúde e segurança no trabalho GRI 403-2
Média de horas extras por empregado/ano

13,57

14,94

155,00

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

5,95%

4,74%

5,75%

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para terceirizados/contratados

349

204

781

Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para terceirizados/
contratados

3,74%

6,80%

7,91%

Índice TF (taxa de frequência) da empresa no período, para a força de trabalho
(próprios + terceiros)

4,87

5,85

7,13

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para a força de trabalho (próprios
+ terceiros)

276

171

523

Óbitos - próprios

0

0

0

Óbitos - terceirizados

0

0

1

Número total de acidentes de trabalho com empregados

116

96

102

Número total de acidentes de trabalho com terceirizados / contratados

48

102

119

2016

2017

2018

1,53%

1,24%

1,01%

f) Desenvolvimento profissional
Perfil da escolaridade - discriminar, em percentagem, em relação ao total dos
empregados:
- Ensino fundamental
- Ensino médio

35,67%

32,39%

31,15%

- Ensino técnico

19,94%

19,72%

18,38%

- Ensino superior

28,45%

31,36%

32,72%

- Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado)

14,41%

15,30%

16,74%

2.298

5.300

1.668
18,81

Valor investido em desenvolvimento profissional e educação (em R$ mil)

Média de horas de treinamento por
ano, por funcionário, discriminadas
por categoria funcional GRI 404-1

Carreira Operacional

26,43

14,46

Carreira Técnica

57,88

29,26

41,46

Carreira Nível Médio

34,78

17,9

26,85

Carreira de Nível Superior

45,25

28,34

45,97

Carreira Gerencial

67,08

81,48

35,28

Total DIS

40,47

20,95

31,40
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g) Comportamento frente a demissões
Taxa de rotatividade

GRI 401-1

Reclamações trabalhistas
Valor provisionado no passivo no período

2016

2017

2018

1,34%

2,35%

8,42%

271

398

282

160.352.878

159.062.279

149.696.235

Número de processos trabalhistas movidos
contra a empresa no período

67

108

30

Número de processos trabalhistas julgados
procedentes no período

146

347

225

Número de processos trabalhistas julgados
improcedentes no período

26

32

24

Valor total de indenizações e multas pagas
por determinação da justiça no período2

n/d(²)

n/d(²)

n/d(²)

h) Preparação para aposentadoria

2016

2017

2018

Investimentos em previdência complementar (R$ mil)

44.428

43.910

42.847

Número de beneficiados pelo programa de previdência
complementar

6.002

5.977

5.629

Notas:
1. Considera somente os dados dos empregados demitidos, seja pela Companhia ou a pedido.
2. Informação não disponível.

5.2. CLIENTES E CONSUMIDORES
A Copel Distribuição possui 403 postos de atendimento presencial em todos os municípios de sua área de
concessão. O relacionamento da Empresa com seus clientes, em todos os seus segmentos de operação,
é pautado pela busca contínua da excelência nos serviços prestados. Tanto é que, em 2018, a Copel foi
reconhecida pela sétima vez como a melhor distribuidora do país, segundo a avaliação desse público. O
reconhecimento é concedido de acordo com o resultado da pesquisa Abradee de satisfação, materializado
no prêmio ISQP (índice de satisfação com a qualidade percebida). Essa pesquisa é realizada com cerca de 50
distribuidoras brasileiras.
A DIS também realiza uma consulta aos clientes rurais a cada quatro anos e aos clientes do poder público
no primeiro e no último ano do mandato dos prefeitos. O indicador de satisfação é monitorado, ainda, pela
pesquisa anual realizada pela Aneel, com foco nos clientes residenciais.
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA DISTRIBUIÇÃO (%)
Pesquisa

2016

2017

2018

Baixa tensão residenciais

88,8

90,3

83,2

Baixa tensão não-residenciais

84,8

*

77,2

Alta tensão

85,9

82,4

83,3

IASC - Índice de
Satisfação do
Consumidor

Medido a partir de pesquisa da Aneel,
realizada desde 2000 junto ao consumidor
residencial para avaliar o grau de
satisfação desses consumidores com os
serviços prestados pelas distribuidoras de
energia elétrica

Clientes residenciais

73,1

80,7

74,1

Pesquisa de
Satisfação do
Cliente Rural

Pesquisa é realizada a cada quatro anos*
por meio da remessa de questionários a
todos os 400 mil clientes rurais, junto com
o calendário rural de autoleitura

Clientes rurais

*

*

*

Pesquisa de
Satisfação do Poder
Público

Pesquisa realizada com os prefeitos dos
municípios, no primeiro e no último ano do
mandato*

Prefeitos

80,4

*

*

ISQP - Índice de
Satisfação de
Qualidade Percebida

O que é mensurado
Medido pela Abradee, avalia as
distribuidoras de energia elétrica na
percepção de seus consumidores em
cinco aspectos: fornecimento de energia,
informação e comunicação, conta de luz,
atendimento ao cliente e imagem

Públicos envolvidos

Nota: as pesquisas não foram realizadas nesses anos.
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dessa forma, melhorar a qualidade dos serviços e a
capacidade de atendimento da Empresa nos sistemas
elétrico e de telecomunicações.

5.2.1. Melhoria no atendimento
Agência modelo
Em 2018, a Empresa lançou, no bairro Novo Mundo,
em Curitiba, um novo centro integrado de operações,
onde funciona uma agência modelo de atendimento
presencial ao consumidor. No espaço, os clientes
contam com sistemas automatizados, triagem para
atendimentos simples ou complexos, acesso a
internet sem fio e ambiente de espera.
Telemedição
A Copel possui e opera sistemas para telemedição
dos dados de energia dos seus clientes do Grupo
A, pertencentes tanto ao mercado cativo quanto
ao mercado livre de comercialização de energia.
Esses sistemas são constituídos por equipamentos
de telemedição instalados junto aos medidores de
energia das unidades consumidoras, os quais enviam
as informações de consumo para os softwares
instalados em servidores da Copel, a partir dos quais
os dados são disponibilizados para diferentes áreas
da Companhia, como faturamento, mercado etc.
Além da obtenção das informações de consumo,
os sistemas de telemedição também possibilitam o
monitoramento do uso da energia elétrica, emitindo
alarmes quando situações anômalas ocorrem,
contribuindo, assim, para a detecção de defeitos e
procedimentos irregulares na medição e reduzindo as
perdas comerciais da Copel.
Até o fim de dezembro de 2018, a Copel DIS possuía
cerca de 95% de suas unidades consumidoras do
grupo A telemedidas e monitoradas.
Projeto Smart Grid Copel GRI 203-1
O projeto piloto para implantação das redes elétricas
inteligentes foi o Paraná Smart Grid, que teve o
objetivo de aprimorar o sistema de telemedição e,
dessa forma, melhorar a qualidade dos serviços e a
capacidade de atendimento da Empresa nos sistemas
elétrico e de telecomunicações.
Como funciona?
O projeto piloto para implantação das redes elétricas
inteligentes foi o Paraná Smart Grid, que teve o
objetivo de aprimorar o sistema de telemedição e,

Automação da medição
O mercado oferece tecnologias que atendem aos
critérios técnicos verificados na avaliação dos dados
durante a realização dos projetos. As experiências
obtidas foram fundamentais para a proposição dos
projetos de Ipiranga e São José dos Pinhais, que
envolvem a automação de 5.200 e 127.000 pontos de
medição (unidades consumidoras) respectivamente.

Urbano
Rural

ponto de acesso principal
rádio coletor ou repetidor
rádio de “backhaul” ou de longo alcance
medidor inteligente de energia elétrica
equipamento de automação de rede

Automação da rede de média tensão
É uma das principais ferramentas para a redução do
tempo e da frequência de duração das interrupções.
Os testes realizados foram fundamentais para a
expansão do sistema nas cidades de Guaíra, Ponta
Grossa, Maringá e Londrina. A mesma filosofia
também está sendo adotada no Projeto +Clic Rural,
com a automação da área rural do Estado.
Preparação para o futuro
Por meio do projeto também foram realizados estudos
da microgeração por meio de fontes intermitentes
(geração distribuída) e testes com veículos elétricos. As
constatações estão sendo utilizadas para a conexão de
novos acessantes e preparação da rede para o futuro.
Programa +Clic Rural DMA G4-EU23
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
300 mil unidades consumidoras.
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
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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.

Desligamentos

GRI G4-EU27

Número de desligamentos residenciais por não
pagamento em 2018t
Menos de 48 horas
De 48 horas a 1 semana
De 1 semana a 1 mês

Como exemplo da melhoria das redes, foram
adquiridos 12.565 religadores monofásicos, em
um investimento de aproximadamente R$ 134
milhões. Esses equipamentos, instalados em pontos
estratégicos da rede, têm contribuído de maneira
significativa para a melhoria dos indicadores de
qualidade de energia.
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 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.
Atendimento personalizado
A centralização da gestão, em 2017, permitiu a criação
de uma identidade para o processo de atendimento
personalizado, o que melhorou a integração da
equipe, dispersa por todo o estado, padronizando o
suporte, otimizando recursos e permitido a análise
do processo como um todo.
Para cumprir o indicador de atendimento em até 45
minutos, determinado pela Aneel, foi implantado
o conceito de Fila Única, com monitoramento
constante do tempo de espera nos 403 postos de
atendimento, na aplicação GAP. O transbordo da fila
passou a ocorrer com suporte por telefone e vídeo,
executado pela equipe de apoio, composta por
atendentes situados em outras localidades.
A rede de atendimento ao cliente também vem
sendo modernizada, como, por exemplo, por meio
de atualizações no portal virtual, que permitiram
estender a implantação de uma equipe terceirizada.
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De 1 mês a 1 ano

474.216
90.976
106.977
91.345

Mais de 1 ano

0

Prazo de reconexão de energia após pagamento
Menos de 24 horas

482.239

De 24 horas a 48 horas

28.992

De 49 horas a 72 horas

22.750

De 73 horas a 96 horas

8.551

De 97 horas a uma semana

12.725

Mais de uma semana

80.039

5.2.2. Acessibilidade no atendimento GRI DMA G4-EU23
Pautada por sua Política de Sustentabilidade, desde
2007 a Copel executa o Programa Corporativo de
Acessibilidade para disponibilizar efetivamente
às pessoas com deficiência suas instalações,
informações e serviços, com abrangência tanto
do público interno, quanto do externo. A iniciativa
foi estruturada com base nas quatro principais
dimensões voltadas à inclusão da pessoa com
deficiência: arquitetônica, atitudinal, comunicacional
e urbanística. Desde então, a Copel obteve muitas
conquistas nesse sentido.
Adaptação das Agências e Postos de Atendimento
61% das agências e postos de atendimento já estão
adaptados arquitetonicamente, com planejamento
para alcançar 100% até 2019.
Fatura em braile
Desde setembro de 2008 a Companhia oferece
às pessoas cegas a possibilidade de solicitar o
demonstrativo de fatura de energia em braile, sem
custo adicional. Além da acessibilidade à informação,
a fatura é uma importante forma de inclusão social,
pois permite que o cliente tenha esse importante
comprovante de endereço em seu nome.
Acessibilidade digital
O site da Copel é acessível, com ferramentas que
viabilizam a navegação e o entendimento das informações
nele contidas. Para as pessoas surdas, existe um avatar
que faz a tradução do texto para a Língua Brasileira de
Sinais - Libras. Para permitir a navegação das pessoas
cegas, é adaptado e totalmente compatível com os
principais leitores de tela existentes no mercado,
inclusive com descrição das imagens apresentadas,
com opções e ferramentas para configuração do
tamanho da fonte e do contraste da página, o que facilita
a visualização para pessoas com deficiência visual e
baixa visão.

Relatório de responsabilidade socioambiental e econômico-financeiro

5.2.3. Indicadores sociais externos
A tabela a seguir apresenta dados relativos aos indicadores sociais externos da Copel Distribuição no período
de 2017 a 2018.
Perfil de consumidores e clientes
Venda de energia por classe tarifária (GWh)
Residencial convencional
Residencial baixa renda

2016

2017

2018

29,2%

33,90%

34,8

1,8%

2,20%

2,1

Comercial

22,6%

23,60%

23,7

Industrial

25,8%

16,50%

15,0

9,8%

11,40%

11,7

Rural
Iluminação Pública

4,5%

5,20%

5,4

Serviço Público

3,3%

3,80%

3,9

Poder público

2,9%

3,30%

3,3

Satisfação do cliente

2016

2017

2018

Pesquisa Abradee de Satisfação – Cliente Residencial

88,8%

90,3%

83,2%

Pesquisa Abradee de Satisfação – Clientes do Grupo B Não Residencial

84,8%

NP1

77,2%

Pesquisa Abradee de Satisfação – Clientes do Grupo A

85,9%

82,4%

83,3%

Pesquisa Aneel de Satisfação dos Clientes - IASC

73,1%

80,7%

74,1

Ouro

Ouro

Bronze

NR2

NR

NR

80,4%

NR

NR

Pesquisa CIER de Satisfação dos Clientes
Pesquisa de Satisfação do Cliente Rural
Pesquisa de Satisfação do Cliente Poderes Públicos
Atendimento ao cliente Call Center
Chamadas Recebidas (unid.)
Número Médio de Atendentes (unid.)
INS índice de Nível de Serviço (%)

2016

2017

2018

6.814.747

4.876.427

4.876.427

462

453

433

91,21%

90,42%

90,64%

Iab - Índice de Abandono (%)

1,20%

0,98%

2,04%

ICO - Índice de Chamadas Ocupadas (%)

0,20%

0,20%

0,72%

TMA - Tempo Médio de Atendimento (s)

205

190

190

Indenização por Danos Elétricos

2016

2017

2018

19.404

20.278

19.771

Procedentes (unid.)

3.383

5.029

4.353

Indicadores de Reclamações

2016

2017

2018

Volume de Solicitações (unid.)

Reclamações procedentes (unid.)

30.303

41.782

38.059

DER (horas)

116,94

108,59

108,46

FER (unid.)

6,77

9,01

7,69

Violação de prazos de serviços comerciais

2016

2017

2018

Atendimentos realizados (unid.)

1.589.530

1.918.848

1.725.691

Atendimentos realizados fora do prazo (unid.)

13.317

34.760

19.861

Eficiência do Atendimento (%)

99,16%

98,19%

98,85%

Nº de encaminhamento de reclamações de consumidores (procedentes)
À Empresa
À Aneel - Agências estaduais/regionais
Ao Procon
À Justiça - cadastradas

2

Cadastradas e encerradas (julgadas procedentes)2

2016

2017

2018

30.303

41.496

37.201

223

249

781

57

37

77

3750

-

9.231

275

-

729

Notas:
1. Considerando apenas os serviços regulados pela ANEEL (Res. 414/2010).
2. O aumento no número de processos informados em 2018 se deve a uma alteração de procedimento solicitada pela auditoria, a partir
da qual o Núcleo de Gestão Técnica do Jurídico passou a cadastrar todos os processos distribuídos no judiciário, mesmo que a Copel
ainda não tenha sido citada.
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Distribuição Geográfica dos fornecedores
da Copel Distribuição
2%

1%

1% 1%

6%

5.3. FORNECEDORES GRI 102-9, 103-1, 103-2, 103-3
Do ponto de vista da sustentabilidade empresarial,
as boas práticas entre as empresas dependem
da adoção de critérios sociais e ambientais nas
compras, bem como de trabalho efetivo para o
desenvolvimento dos fornecedores, especialmente
de pequeno e médio porte.

89%

A Copel mantém, desde 2005, um grupo de
trabalho permanente com o objetivo de subsidiar
tecnicamente a implementação de estratégias
e ações que possibilitem a melhoria na gestão da
cadeia de suprimentos.
Esse alinhamento é observado desde a seleção dos
fornecedores, acompanhamento e renovação dos
contratos e exige que todos os integrantes da cadeia
ajam com respeito aos direitos humanos, ao meio
ambiente e às relações justas de trabalho, bem como
promovam a ética e a transparência empresarial.
A Copel DIS também avalia seu desempenho com
relação à gestão de fornecedores por meio dos
seguintes indicadores: índice de satisfação na gestão
contratual, índice de satisfação no atendimento (áreas
financeiras, cadastro de fornecedores, área técnica,
área de licitações e de gestão contratual), índice
de satisfação de disponibilidade de informações
(site da Copel, manual do fornecedor, políticas de
sustentabilidade) e índice de satisfação na pontualidade
de pagamentos da Copel aos fornecedores.
A Copel Distribuição contratou, em 2018, 2.120
fornecedores, para os quais foram pagos, ao todo,
R$ 1,3 bilhão.
Principais elementos da cadeia de fornecedores
da Empresa:

»» Geradoras/Transmissoras e comercializadoras de
energia

»» Fornecedores de materiais e equipamentos, entre

os quais se destacam fabricantes e revendas de
materiais para rede de distribuição de energia
(cabos, transformadores, postes, conectores...)
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Paraná

Minas Gerais

São Paulo

Rio Grande do Sul
Goiás

Santa Catarina

»» Prestadores de serviços (serviços de engenharia,
manutenção e outros)

5.3.1. Qualificação e seleção
Na qualidade de sociedade de economia mista,
a Copel, até junho de 2018, esteve sujeita às Leis
Federal 8.666/96, Estadual 15.608/07, Federal
123/06 e Federal 10.520/02. A partir de junho de
2018, a Copel passou a estar sujeita à Lei Federal
nº 13.303/2016 e ao seu Regulamento Interno de
Licitações e Contratos, e às Leis Federal 123/06 e
Federal 10.520/02. Essas legislações especificam as
ações de seleção de fornecedores. Nesse contexto,
a Companhia usa como critérios principais para esse
processo o atendimento às legislações trabalhista,
fiscal e ambiental e aos direitos humanos. Esses
parâmetros são definidos nos editais de licitação, nas
cláusulas contratuais, nos manuais de cadastramento
de fornecedores e nas normas e manuais técnicos
permanentemente disponíveis online aos interessados.
5.3.2. Contratação e monitoramento GRI 412-1
A Copel exige de seus fornecedores, por meio de
cláusulas específicas em seus contratos, o cumprimento
da legislação e das normas socioambientais,
trabalhistas e de direitos humanos. O descumprimento
dessas normas pode implicar na aplicação de sanções,
que podem incluir multas, suspensão do contrato,
rescisão e, até mesmo, impedimento, por até dois
anos, de que o fornecedor participe de novas licitações
da Companhia.
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5.3.3. Capacitação e engajamento 412-1
A cada nova contratação, a Copel realiza um
evento de integração, quando apresenta à força de
trabalho dos fornecedores contratados seu código
de conduta, incluindo seus valores e suas exigências
socioambientais, trabalhistas e de direitos humanos.

O programa está subdividido em projetos e ações
conforme os diversos segmentos, públicos,
diferenças culturais, necessidades e expectativas
(partes interessadas):

Em 2018, o Prêmio Fornecedor Copel DIS reconheceu
as melhores empresas parceiras em quatro categorias:
serviços de leitura de medidores, construção de redes
de distribuição de energia até 34,5 Kv, manutenção
de redes de distribuição de energia até 34,5 Kv e
serviços operacionais. O Prêmio Fornecedor Copel DIS
foi instituído em 2016 para reconhecer os melhores
desempenhos, incentivar aprimoramento contínuo, o
alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Copel
e celebrar os bons resultados apresentados pelos
fornecedores, com foco na segurança do trabalho.

Realização de palestras para estudantes dos 4º e 5º
anos do ensino fundamental com a utilização de slides
e jogos educativos. As palestras são ministradas por
empregados da Copel Distribuição das mais variadas
áreas. Após a participação nas palestras, cada aluno
recebe um Kit Escola, composto por caderno, cartilha,
lápis com borracha, régua, selo e envelope. Para os
professores são entregues jogos educativos para
abordagem posterior sobre os temas em sala de aula.
Em 2018, mais de 53.300 alunos participaram das
palestras em todas as regiões do Paraná.

5.3.4. Fornecedores críticos
A Copel Distribuição considera fornecedores críticos
aqueles cujos fornecimentos representam, em caso
de disrupção, risco significativo para o negócio da
Companhia, considerando-se os aspectos legais,
financeiros, ambientais, de saúde e segurança
no trabalho, segurança da população, imagem da
empresa, percepção do cliente e da sociedade e dos
processos envolvidos.

»» Teatro Histórias Eletrizantes

5.4. COMUNIDADE GRI 103-1, 103-2, 103-3
A existência de uma sólida infraestrutura de prestação
de serviços de fornecimento de energia elétrica
alavanca o desenvolvimento socioeconômico das
regiões, favorecendo o surgimento ou ampliação de
polos industriais e de negócios. Consequentemente,
cresce a oferta de trabalho e há maior arrecadação de
impostos, que se convertem em benefícios e serviços
para a população, contribuindo para melhoria da
satisfação e da qualidade de vida dos consumidores
e para o fortalecimento da relação de confiança da
comunidade com a Copel.

5.4.1. Iniciativas sociais GRI 413-1
Programa Iluminando Gerações GRI DMA G4-EU24
Programa que visa levar às comunidades dos municípios
da área de concessão da Copel orientações de caráter
informativo e preventivo sobre sustentabilidade, uso
consciente e seguro de energia elétrica, utilização
dos recursos naturais (energia e água) e destinação
correta dos resíduos.

»» Alunos do Ensino Fundamental

Teatro abordando temas como energia, segurança
e consumo consciente. Apresentado por artistas
contratados pela Copel, para alunos dos 4º e 5º anos
do ensino fundamental da rede municipal de ensino, e
em feiras e eventos em diversos municípios do Estado
do Paraná. Em 2018, o grupo realizou mais de 100
apresentações em cerca de 30 municípios, para um
público direto estimado de 23.400 pessoas e indireto
de 31.000 pessoas.

»» Feiras nas escolas
Muitas escolas mantêm em seus calendários anuais
a realização de feiras de ciências e ambientais nas
quais solicitam a presença da Copel para repassar
orientações e disponibilizar material informativos aos
participantes, como folders e o Kit Escola.

»» Van de Eficiência Energética
Veículo equipado com painéis que demonstram de
forma lúdica o caminho da energia e simuladores de
consumo para orientar alunos dos 4º e 5º anos de
escolas municipais, corpo docente, empregados de
empresas, hospitais e demais instituições onde forem
realizadas as palestras sobre o caminho da energia e
consumo consciente.
Eletricomunidade
Conjunto de ações, programas e projetos que visam o
desenvolvimento sustentável das comunidades onde
a Copel se faz presente em diversas frentes:
Empresas
Realização de palestras direcionadas para empregados de
empresas localizadas na área de concessão da Copel, que
abordam temas como ecoeficiência, sustentabilidade,
segurança com a energia elétrica e meio ambiente.
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Feiras e eventos externos
A Copel se faz presente em diversas feiras e eventos
nos diversos municípios com destaque para o Show
Rural, Expolondrina e Expoingá onde são prestadas
orientações aos participantes, são desenvolvidas
atividades lúdicas além da distribuição de material
informativo sobre direitos e deveres, uso seguro da
energia, ecoeficiência e meio ambiente.
Mutirões da Cidadania
Trata-se de feiras de serviço promovidas pelas
Prefeituras em parceria com o Governo do Estado, onde
são ofertados serviços públicos, ações culturais e de
lazer. A Copel participa levando atendimento comercial,
com a van de eficiência energética e orientações aos
participantes. Em 2018, a Empresa esteve presente em
eventos realizados em Londrina e Curitiba.
Paraná Cidadão GRI DMA G4-EU24
Realizado pelo Governo do Estado desde 2003,
o Paraná Cidadão tem como objetivo promover a
cidadania e a inclusão social da população por meio
de mutirões. Coordenado pela Secretaria de Estado
da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Prefeituras
e instituições parceiras, a iniciativa oferece serviços
como emissão de carteira de identidade e carteira
de trabalho, habilitação para o seguro desemprego,
cadastro para vagas no mercado de trabalho, cadastro
para a tarifa social de água e luz, orientações
jurídicas relacionadas a direitos humanos e defesa
do consumidor e, ainda, informações e acesso a
linhas de crédito para micro e pequenas empresas.
Nessas ocasiões, a Copel fornece conexão gratuita
à internet por meio de sua rede de fibras ópticas,
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 1.500 pessoas foram atendidas
no estande da Empresa, que ofereceu os serviços
de cadastro de tarifa social de energia, atualização
de cadastro, negociação de débitos, orientações
e informações sobre o uso seguro e eficiente da
energia elétrica, além de atividades lúdicas.
Programa Cultivar Energia 203-1
Desenvolvido em parceria com prefeituras municipais
e comunidades, a Copel incentiva, por meio desse
programa, a implantação e o cultivo de hortas
comunitárias em espaços ociosos dos terrenos
localizados sob as suas linhas de distribuição de alta
tensão, de forma a promover a inclusão, a segurança
alimentar e a geração de renda para a população
carente. A existência das hortas proporciona maior
segurança à comunidade, já que inibe eventuais
ocupações irregulares e de alto risco sob as linhas de
energia. A primeira horta comunitária sob uma linha

66

de distribuição da Copel foi inaugurada em 2013, na
qualidade de experiência piloto, realizada em parceria
com a Prefeitura Municipal de Maringá. Com os
primeiros resultados positivos, outras hortas foram
viabilizadas e, atualmente, estão beneficiando em
torno de 60 famílias de diferentes comunidades.
Para 2019 está prevista a implantação de novas hortas
em outros municípios, incluindo Curitiba.
Projeto Fatura Solidária
Projeto lançado em 2015 com o propósito de incentivar
a adesão de consumidores à fatura digital e, ao
mesmo tempo, promover ação social para beneficiar
as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais do
Estado do Paraná (APAES). A cada adesão, a Copel doa
R$ 1,00 para essas instituições. Desde o lançamento
do projeto até o final de 2018 foram repassados
mais de R$ 1,1 milhão para as APAES por meio da
Federação das APAES do Estado do Paraná (Feapaes).
Programa Mais que Energia GRI 203-1
Iniciativa criada para implantar, expandir e consolidar
projetos e programas de investimentos sociais para a
comunidade, com recursos oriundos de financiamento
junto ao BNDES. A primeira edição visa atender
instituições que prestam atendimento a pessoas
surdas e surdo-cegas por meio da abordagem de
temas como educação e inclusão social, segurança
de ambientes para atendimento, acessibilidade, saúde
e qualidade de vida, treinamento e capacitação de
equipes docentes.
Em 2018, foi concluído o beneficiamento a uma das
instituições selecionadas (Associação Batista de Ação
Social de Curitiba - Abasc), na qual foi estruturada
uma sala multiuso com equipamentos de informática,
som e vídeo que auxiliará no desenvolvimento de
atividades educativas, interativas e de inclusão social
para os atendidos. Foi iniciado, ainda, o processo
para a contratação dos serviços especializados para
execução em mais uma das instituições (Colégio
Estadual Alcindo Fanaya Jr) de reparos nas estruturas
físicas. Para 2019, está prevista a conclusão dessa
edição do projeto.
Programa Boa Vizinhança GRI 203-2
Iniciativa que visa ao engajamento com as comunidades
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do entorno dos prédios da Copel Distribuição como
forma de construir uma relação próxima e desenvolver
ações que resultem em melhorias para a população.
Como comunidade do entorno, considera-se o raio de
dois quilômetros a partir dos prédios da Empresa.
Iniciado em 2017, engloba atividades como aulas
de informática básica, matemática, reforço escolar,
ações culturais e criação e manutenção de hortas
orgânicas para jovens. Ajuda, também, a desenvolver
alternativas de complementação da renda familiar por
meio de oficinas de artesanato e de 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.
Principais ações realizadas:
»» Atividades educativas, recreativas e culturais em
contraturno escolar
»» Cadastramento de Notas Fiscais (Programa
Nota Paraná)
»» Compra e doação de produtos de banho e mesa
para instituição que atende idosos
»» Compra e doação de tintas para pintura de
instalações de instituição que atende a pequemos
animais de quatro patas
»» Estruturação de oficinas de grafismo para alunos
de colégio do entorno da Copel
»» Entrega de doações (chocolates, agasalhos e
alimentos) arrecadados em campanhas internas
na Copel para diversas dessas instituições
»» Plantio de mudas e pintura de escadaria no
entorno de prédio administrativo da Copel com
participação de alunos de um dos colégios da
comunidade
Benefício Calamidade
As áreas atingidas por chuvas intensas e inundações,
que se encontram em situações de emergência ou
de calamidade pública, decretadas ou não por órgão
competente, podem ter tratamento diferenciado
por parte da Copel no que diz respeito ao processo
de cobrança. O benefício é concedido mediante a
suspensão dos procedimentos de cobrança por um
determinado período, como, por exemplo, emissão de
reaviso de vencimento, geração de ordem de serviço
para corte de fornecimento de energia, envio para
cobrança terceirizada ou negativação, a fim de permitir
o restabelecimento emocional e financeiro das pessoas.
A iniciativa não prevê nenhum tipo de desconto ou
anistia de débitos nem de atualizações monetárias ou
de juros de mora cobrados antes ou durante o período
do benefício. Em 2018, 143 unidades consumidoras
foram beneficiadas em todo o Paraná.

Benefício Consumidor Desempregado
Programa do Governo Estadual que tem como
objetivo minimizar os efeitos decorrentes do
desemprego temporário involuntário do consumidor.
De acordo com a Lei Estadual nº 10.238/93, podem
ser beneficiados pelo programa os trabalhadores
residentes no Estado do Paraná, na condição
de desempregados involuntários, cujas rendas
familiares não ultrapassem um salário mínimo e que
comprovem a impossibilidade do pagamento das
contas de luz, água e esgoto, ou ainda, quando o
referido pagamento implicar na dificuldade da família
em manter outros gastos essenciais. Para conseguir
o benefício, o uso de energia na unidade consumidora
é limitado a 90 kWh/mês. Em 2018, não houve
registro de concessão dessa benesse.
Cobrança de Valores de Terceiros (CVT)
Consiste na prestação de serviço e gestão comercial
de lançamento dos valores, controle e arrecadação
de Cobrança de Valores de Terceiros por meio das
faturas, por contrato ou convênio. Os valores a serem
incluídos devem ter autorização por escrito ou via
gravação de voz do titular da fatura de energia ou seu
cônjuge. Os limites para doações são de no mínimo
R$ 1,00 e no máximo R$ 1.500,00. Em 2018, foram
registradas, em média, 237.325 doações/mês, com
uma arrecadação média mensal de R$ 2.614.590,13,
distribuídos entre 87 instituições filantrópicas.
Programa Luz Fraterna GRI 203-2, DMA G4-EU23
Iniciativa do Governo do Estado de pagamento das
faturas dos consumidores inscritos na Tarifa Social de
Energia Elétrica com consumo igual ou inferior a 120
kWh, cujo benefício representa impacto financeiro
positivo entre o público de baixa renda que fica isento
do pagamento de despesas com energia elétrica. Em
2018, o total de recursos empregados pelo Governo
do Estado no Luz Fraterna de R$ 41 milhões, com
153 mil famílias atendidas mensalmente, em média.
Programa Morar Bem Paraná
Programa instituído em 2011 pelo Governo do Estado
do Paraná, por força do Decreto nº 2.845/2011, com
o objetivo de incentivar a produção e a aquisição
de novas unidades habitacionais, requalificação,
ampliação ou reformas de imóveis urbanos e rurais,
regularização fundiária e urbanização para famílias
com renda mensal de até seis salários mínimos,
bem como o desenvolvimento estadual de habitação
de interesse social. Nesse convênio, cuja gestão é
realizada pela Companhia de Habitação do Paraná
(Cohapar), cabe à Copel Distribuição a construção
das redes de distribuição de energia elétrica e das
entradas de serviços das unidades consumidoras dos
conjuntos habitacionais. Para 2018 e 2019, a meta
é ampliar o programa para 20.562 novas unidades
habitacionais, totalizando um investimento de
R$ 20.328.771,86.
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Programas Tarifa de Irrigação Noturna e Tarifa
Rural Noturna GRI 203-2, DMA G4-EU23
Ações realizadas em conjunto entre a Copel,
a Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento - SEAB, o Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema)
para incentivar o aumento da produtividade agrícola
mediante desconto de 60% a 70% na tarifa de energia
elétrica utilizada para a produção no período entre
21h30 e 6h, bem como subsídios na construção/
reforço de redes para atendimento aos irrigantes. Em
2018, 12.200 mil consumidores foram inscritos na
Tarifa Rural Noturna e 5.200 mil consumidores na
Tarifa de Irrigação Noturna.
Tarifa Social de Energia Elétrica GRI 203-2, DMA G4-EU23
Tarifa que 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 nº 414/2010,
resultando em economia para o consumidor. Em 2018,
foram atendidas 284 mil unidades consumidoras com
benefício regular, representando 6,39% do total de
unidades consumidoras residenciais atendidas pela
Copel Distribuição. O total de descontos foi de R$
112,3 milhões.
Projeto Copel no Bairro
Criado em 2016 a partir de demanda da comunidade,
visa eliminar as ligações clandestinas de unidades
consumidoras, minimizando os riscos de acidentes
com energia e proporcionando aos moradores a
possibilidade de regularizar a sua condição enquanto
consumidores, tendo em vista que a fatura de
energia com o seu nome passa a ser uma forma de
identificação como cidadãos.
As ações previstas no projeto são definidas
especificamente para cada bairro, de acordo com
as respectivas necessidades e particularidades.
Além do compromisso com a regularização das
unidades consumidoras, o projeto visa facilitar
aos moradores o acesso aos serviços comerciais e
técnicos da Copel, como o registro de solicitação de
serviços e cadastramento de benefícios tarifários.
O projeto também visa aproximar a Copel da
comunidade, difundir orientações quanto ao uso
eficiente e seguro da energia elétrica e sensibilizar
quanto ao uso racional dos recursos naturais. A
iniciativa contempla, ainda, a realização de palestras
nas escolas do bairro por meio do Programa
Iluminando Gerações.
ArtCopel
Reaproveitamento dos uniformes da equipe de
atendimento e dos eletricistas que são descartados.
Esses
uniformes
são
descaracterizados
e
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transformados em novas peças, principalmente de
vestuário infantil, que posteriormente são doadas
para instituições sociais.

Arterapia
O projeto surgiu em 2016 com a proposta de reunir um
grupo de voluntárias para confeccionar artesanatos
natalinos cuja renda obtida com a venda é revertida
em prol da Associação das Amigas da Mama (AAMA)
e utilizada na compra de medicamentos, lenços,
perucas e outros materiais que auxiliam no tratamento
das mulheres assistidas pela entidade. Recentemente,
o grupo passou a produzir aventais e bolsas utilizando
uniformes inservíveis dos eletricistas, leituristas
e atendentes da Copel. As peças produzidas são
comercializadas em eventos internos e em bazares na
própria AAMA.
Bonecos e Bonecas
São confeccionados bonecos com tampas plásticas
arrecadadas nas unidades administrativas da Copel.
Posteriormente, os brinquedos são doados a creches,
a instituições que prestam atendimento social e à
pastoral da criança.
Datas Comemorativas
Durante todo o ano são desenvolvidas ações de
sensibilização e orientação alusivas a algumas datas
comemorativas, principalmente as ligadas ao meio
ambiente, como, por exemplo, os Dias da Árvore, do
Rio, da Água e do Meio Ambiente.
Oficina de Brinquedos
Recuperação de brinquedos arrecadados nas unidades
administrativas da Copel, que posteriormente são
distribuídos a entidades sociais e crianças carentes
das comunidades do entorno.
Tecla Social
Arrecadação, recuperação e doação de computadores
e outros equipamentos eletrônicos a instituições que
prestam atendimento a crianças, jovens e adultos
com difculdades motoras.
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TriCopel
Grupos de empregados voluntários de todas as
subsidiarias da Copel confeccionam peças em tricô e
crochê, entre outras, que são doadas a entidades sociais.

»» Comissões Internas Socioambientais (CISAs)

Comissões que têm como propósito estimular os
empregados a participar como multiplicadores de
conceitos de sustentabilidade, seja no desenvolvimento
de ações voltadas a questões socioambientais
mediante um trabalho de sensibilização dos públicos
interno e externo para o consumo consciente dos
recursos naturais, seja na divulgação das ações
socioambientais da Empresa. Cada macrorregião conta
com uma CISA, composta por representantes das
mais diversas áreas administrativas e operacionais.
Em 2018, as CISAs tiveram papel essencial no
desenvolvimento de ações de sensibilização,
orientação de arrecadação e confecção de diversos
tipos de produtos que, posteriormente, são doados à
instituições e famílias das comunidades do entorno
da Copel. As iniciativas voluntárias acontecem nas
diversas regiões do Estado, graças à participação dos
empregados das mais diversas áreas.

A seguir, destacamos algumas das ações ocorridas
em 2018:

»» Campanhas Internas

Acontecem em todos os polos da Copel Distribuição
com o objetivo de mobilizar o público interno em
causas relacionadas à sustentabilidade, à preservação
do meio ambiente, e, principalmente, à solidariedade.
Algumas campanhas são permanentes, como a
arrecadação de lacres e notas fiscais, e outras ocorrem
em datas especificas do ano, com as campanhas de
inverno, Páscoa, Natal e Dia das Crianças.

»» Treinamentos e capacitações

Com o objetivo orientar e sensibilizar os públicos
interno e externo (fornecedores e convidados) sobre
assuntos relacionados à sustentabilidade, anualmente
a Copel promove palestras abordando temas como
mudanças climáticas, direitos humanos, impactos do
negócio na sociedade, eficiência energética, consumo
consciente, ecoeficiência, gestão de resíduos sólidos,
sustentabilidade empresarial. Em 2018, foram realizados
quatro eventos, que foram transmitidos para todas as
regiões do Estado por videoconferência e também via
web, totalizando cerca de 300 participantes.

Treinamento e comunicação de práticas de direitos humanos

GRI 412-2

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. Participaram 15 empregados da Copel Holding e
das Subsidiárias Integrais – incluindo a Copel DIS –, 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.
Os empregados também puderam participar, ao longo do ano, de uma série de palestras
sobre direitos humanos promovidas pelo Programa Educa ODS, algumas das quais foram
posteriormente disponibilizadas na intranet.
Para os terceirizados, a Companhia lançou a cartilha “Direitos Humanos no Trabalho: vamos
conversar?”, que também está disponível para os empregados próprios e a comunidade nos
formatos digital e impresso. Foram entregues, durante o ano, cerca de 200 cartilhas.
O Manual do Fornecedor foi atualizado nesse mesmo ano, passando a orientar que cada
empresa disponibilize pelo menos uma cópia da cartilha em local de fácil acesso aos
empregados que prestam serviços à Copel.
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
no site da Copel já em 2019. Para esse ano, está prevista a implementação de um curso no
formato Ensino a Distância sobre o tema.
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5.4.2. Indicadores sociais externos
Os dados da atuação da Copel Distribuição na área social no período compreendido entre 2016 e 2018 estão
demonstrados no quadro a seguir.
Comunidade
Impactos causados na saúde e segurança G4-EU25

2016

2017

2018

Número total de acidentes sem óbito com a população

23

26

20

Número total de acidentes com óbito com a população

14

19

14

Demandas judiciais decorrentes de acidentes com a população – Base Contencioso Geral1

15

15

14

2016

2017

2018

295.000

299.709

284.000

8,4%

8,2%

7,6%

118.786

107.464

112.377

4%

3,6%

3,4%

74.000

79.422

73.631

Envolvimento da empresa com ação social

2016

2017

2018

Recursos aplicados em educação (R$ mil)

508

445

420

-

171

689

8.581

13.712

8.442

-

170

1.824

46.168

53.889

55.710

2,72

3,35

5,65

1.447,9

1.818

2.943

Envolvimento da empresa em projetos culturais, esportivos, etc. (Rouanet, PROFICE –
ICMS, PROESPORTE – ICMS, PRONON, PRONAS, FIA, FIPAR)

2016

2017

2018

Montante de recursos destinados aos projetos (R$ Mil)

8.581

14.395

11.667

396

716

705

Tarifa de baixa renda GRI 203-2, DMA G4-EU23
Número de domicílios atendidos como baixa renda
Total de domicílios baixa renda do total de domicílios atendidos (clientes/consumidores
residenciais) (%)
Receita de faturamento na subclasse residencial baixa renda (R$ Mil)
Total da receita de faturamento na subclasse residencial “baixa renda” em relação ao
total da receita de faturamento da classe residencial (%)
Subsídio recebido (Eletrobrás), relativo aos consumidores baixa renda (R$ mil)

Recursos aplicados em saúde e saneamento (R$ mil)
Recursos aplicados em cultura (R$ mil)
Recursos aplicados em esporte (R$)
Outros recursos aplicados em ações sociais (R$ mil)
Empregados que realizam trabalhos voluntários na
comunidade externa à empresa / total de empregados (%)
Quantidade de horas de voluntariado realizadas no ano

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

2

Notas:
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.
2. Parâmetros Utilizados: processos que tiveram pagamento em 2018/ pagamento finais e bloqueios judiciais realizados em 2018/ análise dos
processos constantes no Sistema CPJ que constam acidentes envolvendo pessoas e energia elétrica.
3. Maior projeto de 2018: 36º Oficina de Música de Curitiba – 35 anos

5.5. INDICADORES DO SETOR ELÉTRICO
A Copel Distribuição S.A., prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica, tem o compromisso
de criar condições essenciais para o acesso público e universal de seus serviços aos consumidores de sua
área de concessão.
5.5.1. Programa de Eficiência Energética (PEE) GRI 103-1, 103-2, 103-3, G4-EU7
O Programa de Eficiência Energética promove a eficiência no uso final da energia elétrica, por meio da
aplicação de recursos financeiros determinados pela Lei nº 9.991/2000 e pela Resolução Normativa Aneel
n° 830/2018.
A Copel Distribuição realiza anualmente chamadas públicas nas quais os consumidores podem apresentar
propostas de projetos de eficiência energética para serem custeados com recursos do PEE. Podem participar
consumidores industriais, residenciais (condomínios), comerciais e de serviços, poderes públicos, rurais e
serviços públicos (incluindo a iluminação pública). Em 2018, foram formalizados os instrumentos contratuais
dos projetos selecionados no processo realizado em 2017, além de publicada a Chamada Pública PEE Copel
001/2018, na qual foram disponibilizados R$ 30 milhões para projetos de eficiência energética.
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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 dos projetos
junto a cinco universidades públicas, aproximando
o meio acadêmico do tema e demonstrando à
comunidade a viabilidade de implantação das ações
de 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.
EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

2016

2017

2018

Energia Economizada
(MWh/ano)

17.250,8

6.925,30

6.189,99

Redução de Demanda
na Ponta (kW)

6.400,1

1.853,52

1.169,35

Tipologia de
projeto

2018
Investimento
(R$ mil)
Total

Industrial
Comércio e
Serviços
Poder
Público

3.380,91

3.659,45

1.296,26

(%)

37%

40%

14%

2017

Fonte de Recursos
(R$ mil)
Próprio

3.380,91

3.659,45

1.296,26

Investimento
(R$ mil)

2016

Fonte de Recursos
(R$ mil)

Cliente

Total

(%)

Próprio

Terceiros

Cliente

Total

(%)

Próprio

Terceiros

Cliente

-

-

1.547,91

12%

1.547,91

-

-

11,52

0%

11,52

-

-

-

-

4.908,61

39%

4.908,61

-

5.760,81

52%

5.760,81

-

-

-

-

2,51

0%

2,51

-

1.533,82

14%

1.533,82

-

-

0

0%

-

-

-

0

0%

-

-

-

1.633,23

15%

R$
1.423,53

2.062,67

19%

2.062,67

-

-

0

0%

-

-

-

0

0%

-

-

-

-

0%

-

-

-

173,25

1%

173,25

-

Rural

-

0%

-

-

-

-

0%

-

-

7%

612,48

-

-

347,88

3%

347,88

-

3%

272,86

-

-

5.703,41

45%

5.703,41

-

Residencial
Baixa
Renda

612,48

272,86

Fonte de Recursos
(R$ mil)

Terceiros

Serviço
Público

Residencial

Investimento
(R$ mil)

-

-

-

-

209,7

Iluminação
Pública

-

0%

-

-t

-

-

0%

-

-

Gestão
Energética Municipal

-

0%

-

-

-

-

0%

-

-

Educacional

-

0%

-

-

-

-

0%

-

-

-

0

0%

-

-

-

TOTAL

9.221,96

100%

9.221,96

-

-

12.683,57

100%

12.683,57

-

-

11.002,05

100%

10.792,35

-

209,70

-

-

5.5.2. Programa de Pesquisa & Desenvolvimento - P&D GRI 103-1, 103-2, 103-3, G4-EU8
O Programa de Pesquisa e Desenvolvimento executado Copel Distribuição, cuja regulamentação é estabelecida
pela Resolução Normativa Aneel 754/2016, tem por objetivo a sua capacitação tecnológica e a promoção da
inovação, visando à geração de novos processos ou produtos, ou o aprimoramento de suas características.
A missão é produzir benefícios técnicos e operacionais, econômicos, sociais e ambientais, gerando e
agregando valor para a Copel Distribuição e para toda a sociedade.
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principalmente relacionados aos limites de sub e
sobrecontratação de energia elétrica
»» de sazonalização da demanda anual contratada
nos leilões de energia, considerando as regras de
comercialização da Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE)
Essas metodologias serviram de base para a criação do
software OCL, que permite alocar de forma ótima os
montantes de contratação de energia da distribuidora
para os próximos cinco anos, considerando as
restrições de comercialização, a carga prevista, os
contratos existentes pela Empresa, além do número
de leilões e seus principais parâmetros.

Por meio do seu programa de P&D, a Copel DIS
também proporciona aos pesquisadores/empregados
a participação em cursos de mestrado e doutorado
em linhas de pesquisas específicas alinhadas ao
seu negócio, além de promover maior interação
e proximidade com universidades e institutos de
pesquisa.
Em 2018, foram investidos R$ 30,9 milhões em 42
projetos de P&D, sendo que 8 foram concluídos ao
longo do ano e 34 permaneceram em execução.
A Copel DIS também participou de forma cooperada
com outras empresas do setor elétrico em 9 projetos.
Sete novos projetos foram contratados, ainda, sendo
um deles cooperado com o Instituto da Associação
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica
(IABRADEE): “PD 00391-0032-2018 - Modernização
das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica”.
Cases
PD 330 – Desenvolvimento e metodologia
sistemática para quantificação da vida útil de
medidores eletrônicos de energia elétrica por meio de
ensaios simplificados de envelhecimento acelerado:
o teste de vida acelerado foi simplificado, de forma
resumida, pela redução do número de amostras de
150 para 90 amostras de medidores e pela redução
do número de condições de teste de 5 para 3.
A duração também foi reduzida para 4 mil horas, ou
até a estabilização dos parâmetros de performance.

PD 0440 – Lote pioneiro e inserção no mercado
do sensor de proximidade de rede de distribuição
energizada
como
acessório
de
capacete:
desenvolvimento de equipamento de segurança dos
eletricistas que possibilita a redução de acidentes
por choque elétrico em condutores de média tensão.
Ele alerta o usuário, por meio de um sinal sonoro, da
aproximação excessiva em relação à rede energizada,
indicando que a distância segura foi ultrapassada de
forma a gerar uma probabilidade de risco maior de
acidente com choque elétrico.
Trata-se do primeiro projeto de P&D dentro da Copel
a virar produto comercial. A Empresa recebeu cerca
de 550 peças do lote pioneiro desses capacetes
e disponibilizou para as cerca de 60 pessoas que
foram treinadas em seu uso. Esses eletricistas serão
multiplicadores do novo equipamento em todo o
Estado do Paraná.
Recursos aplicados em pesquisa e
desenvolvimento tecnológico e científico
2018

Por temas de pesquisa
(Manual de Pesquisa e
Desenvolvimento - ANEEL)

VALOR (R$)

(%)

Armazenamento de energia

6.544.890,40

21%

Fonte renovável ou
alternative

8.060.862,30

26%

661.324,72

2%

Qualidade e confiabilidade

Meio ambiente

1.541.108,22

5%

Planejamento de sistemas
de energia elétrica

136.831,63

0%

PD 0396 – Previsão de preços de energia e
sazonalização da carga para leilões: os produtos
gerados no projeto foram três metodologias:

Supervisão, controle e
proteção

5.678.168,47

18%

Medição

1.516.637,46

5%

»» de previsão de preço médio mensal de energia

Segurança

3.093.918,17

10%

Operação de sistemas de
energia elétrica

1.926.579,23

6%

Outro

1.530.574,23

5%

191.987,87

1%

elétrica até cinco anos à frente, com base em
metodologia de despacho hidrotérmico de usinas
individualizadas para o médio prazo
»» de otimização da compra de energia até cinco
anos à frente, considerando os diversos tipos de
leilões de energia e restrições dos problemas,
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Gestão de PD&I
Total de investimentos em
P&D
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30.882.882,70

6. Dimensão Ambiental
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6.1. BIODIVERSIDADE
Os empreendimentos da Copel DIS estão presentes em
todo Paraná e localizados nas principais fitofisionomias
do Estado, ou seja, nas Florestas Ombrófila Mista,
Ombrófila Densa e Estacional Semidecidual.
Quando um novo empreendimento de distribuição
de energia elétrica de alta tensão será implantado,
são realizados estudos ambientais para avaliação
dos principais aspectos da fauna e flora locais que
possam ser afetados pela construção da obra, além
dos impactos sobre os meios físico e socioeconômico.
Além dos estudos previstos no processo de
licenciamento ambiental, a Copel DIS elabora o
estudo ambiental interno, denominado de Análise
Ambiental Prévia, para verificar se há restrições
socioambientais para a escolha dos terrenos para a
implantação de subestações de energia. Isso permite
a consideração de requisitos socioambientais na fase
de concepção do empreendimento.
Para prevenir possíveis impactos à flora, a Copel
prioriza a instalação de seus empreendimentos em
áreas antropizadas e utiliza técnicas construtivas
de baixa interferência na vegetação. No caso de
construção de linhas de distribuição de alta tensão, é
realizado o alteamento de torres e o lançamento dos
cabos por cabo-piloto, para preservar fragmentos
florestais eventualmente transpassados. Visando
mitigar os impactos da construção do empreendimento
sobre a vegetação, são propostos programas
ambientais específicos, como a Minimização da
Supressão de Vegetação, a Reposição Florestal e o
Monitoramento e Controle de Processos Erosivos. Em
linhas de distribuição de média tensão, é priorizado o
uso de rede compacta para diminuir a necessidade de
poda de árvores.
Pelos resultados dos inventários florestais elaborados
no ano de 2018, as espécies arbóreas suprimidas
na implantação dos empreendimentos que estão
em listas de espécies ameaçadas de extinção
da IUCN, nacional ou estadual, são: Araucaria
angustifolia (pinheiro-do-paraná), Apuleia leiocarpa
(grapiá), Bauforodendron riedelianum (pau-marfim),
Butia eriospatha (butiazeiro), Casearia paranaenses
(guaçatunga), Cedrela fissilis (cedro), Dicksonia
sellowiana (xaxim), Ilex paraguariensis (erva-mate),
Myrocarpus frondosus (cabreúva), Myrcianthes
pungens (guabijú), Ocotea puberula (canela-guaicá),
Ocotea porosa (imbuia) e Podocarpus lambertii
(pinheiro-bravo). GRI 304-4
Para os empreendimentos que interferem em unidades
de conservação estadual, a Copel, em conjunto com
o órgão ambiental, define medidas compensatórias
de modo a atender demandas específicas de cada
unidade atingida, com destaque para as ações
voltadas ao controle de espécies exóticas invasoras.
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Como condicionante de empreendimento de linha de
distribuição de alta tensão, foi realizada a execução do
controle e monitoramento de pinus no Parque Estadual
Caxambu, município de Castro (PR), no qual, em 2015,
foram suprimidos os reflorestamentos existentes no
local. O controle foi realizado pelo método mecânico
e variou em função do porte, com arranquio manual
de plântulas e corte de indivíduos jovens, próximo à
base do caule. Em aproximadamente 23,5 hectares,
em abril de 2018, foram erradicados 13.133 indivíduos
de pinus. Repetindo a ação após seis meses, a
quantidade removida reduziu para 391 plântulas. Nas
áreas que sofreram intervenção, observou-se intensa
regeneração natural da floresta nativa, promovendo
o sombreamento do solo, fator que contribui para a
redução de novas infestações de pinus, por ser espécie
heliófila. Os resultados mostram a importância do
monitoramento e de ações posteriores à supressão de
reflorestamentos, para evitar e controlar a reinfestação
de espécies exóticas invasoras.
Quanto à fauna, a colisão ou eletrocussão de aves é
um impacto direto. 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 pode, contudo, 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.
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.
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Ainda quanto 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.
Nos dias 3 e 4 de outubro de 2018, foi realizado o
curso de Manejo de Abelhas, do qual participaram
20 empregados.
Manejo integrado de vegetação (MIV) em
sistemas elétricos
Em substituição à roçada manual em faixas de passagem
de linhas de distribuição estão sendo realizadas ações
para implantação do Manejo Integrado de Vegetação
- MIV, incluindo discussão em grupos de trabalho,
elaboração de instrução técnica, proposição de
projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D Aneel),
avaliação dos serviços ecossistêmicos relacionados e
estudos para contratação da atividade. O MIV é um
conjunto de práticas que visa o 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, abrigo e alimentação para
a fauna, entre outros benefícios.
Está em andamento 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.
Em 2018 foi publicado o case “Comparação dos
impactos e das externalidades entre o uso de manejo
integrado de vegetação em sistemas elétricos e o uso
da roçada em uma linha de distribuição no Paraná” em
“Serviços ecossistêmicos relacionados aos negócios.
Casos das empresas membro da iniciativa Tendências
em Serviços Ecossistêmicos” da Fundação Getúlio
Vargas, produto da participação da Copel DIS nas
oficinas da iniciativa TeSE - Tendências em Serviços
Ecossistêmicos.
Nesse case, evidenciou-se que, apesar de o MIV
também apresentar externalidade negativa quanto à
regulação do clima global, 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.
6.2. PROGRAMA FLORESTAS URBANAS
Desde 2007, a Copel Distribuição apoia as Prefeituras
no planejamento da arborização das vias públicas,
contribuindo para a melhoria ambiental das cidades
e a redução das interrupções no fornecimento de
energia causadas pelo conflito entre as árvores e o
seu sistema elétrico. Entre as ações do programa
se destaca a produção própria de mudas nos hortos
florestais da Companhia que, além de fornecer plantas
aos municípios interessados, possibilita o atendimento
de condicionantes do licenciamento ambiental. Devido
ao encerramento do termo de cooperação técnica com
a Copel GeT e a transferência dos hortos florestais para
a Fundação para o Desenvolvimento Regional Copel.
Contudo, a Copel DIS terá que definir uma alternativa
para a continuidade da produção de mudas em 2019.
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Ao longo do projeto, foram registradas 11 espécies
de bromélias, divididas em três gêneros – Aechmea,
Tillandsia e Vriesea –, sendo o maior índice
de infestação da espécie Tillandsia recurvata.
O levantamento foi feito em 34 municípios.

Desde a implantação do programa, já foram plantadas
mais de 50 mil mudas na arborização urbana. Em 2018,
foram fornecidas, por meio de termo de doação com
encargos, 6.536 mudas para 22 municípios. A meta era
doar 12 mil mudas para no mínimo 25 municípios, mas,
como não foi atingida, será mantida para 2019.
Ainda em 2018, foi assinado termo de cooperação
técnica com a prefeitura de Maringá para
compartilhamento de dados georreferenciados de
levantamentos na arborização urbana desse município.
A parceria tem como objetivo o compartilhamento de
informações para criar um banco de dados integrado
e, assim, melhorar o planejamento e a execução das
atividades de plantio, poda e remoção de árvores nas
áreas públicas e contribuir para a execução do Plano
Municipal de Arborização Urbana.
A Copel DIS integra o Comitê de Trabalho
Interinstitucional para avaliação dos Planos Municipais
de Arborização Urbana, coordenado pelo Ministério
Público do Estado do Paraná (MP-PR). Como produto
desse Comitê, foi publicada, em 2018, a 2ª edição
do Manual para elaboração do Plano Municipal de
Arborização Urbana, revisada e ampliada.
Para gestão das podas realizadas nas árvores urbanas,
está em andamento projeto de georreferenciamento de
vegetação, por meio do qual já foi feito levantamento
contabilizando 738.935 mil árvores sob as redes de
energia em 74% dos municípios do Estado.
6.3. ESTUDO SOBRE OCORRÊNCIA DE BROMÉLIAS
NA REDE DE ENERGIA
Em 2018 foi dado andamento ao projeto de pesquisa
e desenvolvimento P&D Aneel “Estudo de Tillandsia
spp. (Bromeliaceae) nas redes de distribuição de
energia elétrica” (PD 2866-0332/2012), que estudou
a ocorrência de bromélias atmosféricas nas estruturas
das redes de distribuição de energia. Executado pela
Copel Distribuição e pelo Instituto Lactec, o objetivo
foi desenvolver uma metodologia para evitar, minimizar
ou controlar a infestação de bromélias nas redes de
energia. O estudo será encerrado em março de 2019.
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Resultados preliminares mostram que há correlação
entre os poluentes atmosféricos e a infestação de
bromélias em regiões de maior influência da emissão
veicular do que industrial. Entretanto, está claro que
um conjunto de fenômenos possivelmente seja a chave
para explicar a distribuição dessas plantas, incluindo
a existência de fontes de propágulos naturais, o
regime de ventos e a disponibilidade de nutrientes na
atmosfera advinda de emissões antrópicas. O fluxo
de veículos, aliado às demais fontes disponíveis no
ambiente (fontes fixas e difusas), fornece nutrientes
necessários à sobrevivência da Tillandsia recurvata.
Também estão sendo estudadas formas de controle de
bromélias nas estruturas da rede de distribuição e do
desenvolvimento de metodologia e ferramenta adequada
para remoção das bromélias dos cabos em linha viva.
6.4. TECNOLOGIAS DE REDES
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
Os impactos socioambientais mais significativos
com relação às redes de distribuição de energia são
os riscos de acidentes com terceiros, os conflitos
com a arborização e a poluição visual. Para mitigalos em locais arborizados ou em áreas rurais com
vegetação protegida por lei, a Copel Distribuição
adota tecnologias substitutivas às redes nuas, como
as redes compacta protegida, secundária isolada,
isolada de média tensão e subterrânea.
6.4.1. Rede de Distribuição Compacta Protegida
(RDC) e Rede de Distribuição Secundária Isolada (RSI)
A RDC minimiza a área de interferência com a
vegetação e a necessidade de poda das árvores.
Desde 2010, esse tipo de rede é o padrão construtivo
preferencial da Companhia para redes aéreas.
A RSI permite maior proximidade dos galhos de
árvores, sem risco de provocar interrupções em caso
de contato eventual e não permanente nos condutores.
Juntas, essas redes representam 35,31% e 5,87%
do total de redes construídas até 2018, nas áreas
urbana e rural, respectivamente.
6.4.2. Rede subterrânea
Em certas situações de alta demanda de energia e
confiabilidade, a Companhia pode projetar e construir
redes subterrâneas, que eliminam a necessidade
de poda de árvores e reduzem a possibilidade de
acidentes com terceiros, além de melhorar o aspecto
visual em comparação com as redes aéreas.
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6.4.3. Rede isolada de média tensão
Essa tecnologia, cujas tensões são de 13,8 Kv e
34,5 Kv, também vem sendo estudada e aplicada
pela Companhia. Trata-se de tecnologia de cabos
isolados que permite o contato permanente com a
arborização, o que torna a necessidade de poda de
árvores praticamente nula.
6.5. CONSUMO DE ENERGIA
Desde 2014, a Copel promove o Programa
Ecoeficiência, que, entre outras ações, busca o
uso sustentável e eficiente dos recursos naturais,
incluindo o de energia elétrica. Em 2018, o total
consumido foi de 231.086 GJ, incluindo 22.644
GJ de etanol, 11.751 GJ de biodiesel, 117.767 GJ
de diesel e 5.316 GJ de gasolina. Considerandose apenas o consumo de eletricidade, esse valor
fica em 73.609 GJ, o que representa uma redução
de 18% em relação a 2017, resultado de diversas
ações e campanhas do programa. Os dados de
consumo da Copel DIS contabilizam o uso nas sedes
administrativas, nas agências, nos pontos de apoio
de subestações, nos geradores de backup e na frota
própria de veículos.
6.6. CONSUMO DE ÁGUA
Em 2018, o consumo de água foi de 99.614 m³, o
que representou um aumento de 7% em relação ao
consumo de 2017. Essa variação pode ser explicada
pela ocorrência de vazamentos em duas instalações
de grande porte. A maior parte desse consumo –
77.115 m³ – foi proveniente de abastecimento
municipal. A Empresa também utilizou 22.462 m³ de
água subterrânea e 37,27 m³ de água pluvial. Desde
2017, São Mateus conta com cisternas para coleta e

aproveitamento da água da chuva, além de Telêmaco
Borba, Castro e Jaguariaíva, que já possuíam as
estruturas em suas instalações desde 2009.
6.7. RESÍDUOS
Os resíduos gerados nas operações da Companhia
são segregados, acondicionados e enviados a um
de seus almoxarifados, onde ficam armazenados
até o momento da destinação final. São gerados,
principalmente, sucatas de cabos de cobre e alumínio,
postes, cruzetas, isoladores cerâmicos, equipamentos
inservíveis (transformadores, reguladores, disjuntores
e similares), baterias chumbo-ácido e óleo mineral
isolante. Toda a destinação é feita de acordo com a
legislação, dando prioridade para reuso e reciclagem,
conforme estabelece a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, e exigindo das empresas contratadas a
qualificação técnica necessária.
Em 2018, a Copel Distribuição superou a meta
estabelecida de encaminhar ao menos 95% dos
resíduos gerados para reuso ou reciclagem, atingindo
99,6%.
A Copel mantém o programa Coleta Seletiva
Solidária para a destinação de resíduos recicláveis
administrativos (Decreto Estadual n° 4.167/2009). O
programa é realizado em parceria com associações e
cooperativas de materiais recicláveis e tem o objetivo
de contribuir com a geração de renda e melhoria das
condições de trabalho dos catadores. Em 2018, o
programa beneficiou 420 famílias de 16 associações,
distribuídas por 11 municípios do Paraná, com uma
renda média de R$ 309,00 e volume de resíduos
destinados de 92 toneladas.
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6.7.1. Destinação dos resíduos sólidos
A tabela a seguir apresenta os principais resíduos perigosos destinados pela Copel Distribuição e os respectivos
métodos de destinação adotados pela Companhia.
Resíduo

Quantidade (t)

Método de tratamento/ Disposição Final

Baterias chumbo-ácido

44,11

Reciclagem

Resíduos sólidos e líquidos contaminados
com óleo e solventes

56,90

Aterro Industrial - Classe I

Transformadores com óleo isolante

6.8. MUDANÇAS CLIMÁTICAS

7.347,34

GRI 103-1, 103-2, 103-3, 305-1,

305-2, 305-3, 305-4, 305-6, 305-7

O desenvolvimento sustentável é parte essencial
dos objetivos estratégicos de crescimento da Copel,
que acredita que os resultados financeiros devem
ser obtidos de maneira alinhada com diretrizes de
responsabilidade socioambiental como parte de
um compromisso com a população do Paraná e as
futuras gerações.
A materialização desses compromissos está reunida
na Agenda de Mudanças Climáticas da Copel, guia
desenvolvido pela Companhia em 2011 com o objetivo
de manter a coerência das ações das diferentes
frentes de negócio em torno do tema. Por meio dessa
plataforma, a Copel define posicionamento, planeja
ações e toma decisões corporativas que levam
em consideração os impactos ao meio ambiente
advindos da mudança do clima.

Reciclagem dos componentes / Rerrefino do óleo isolante

Ouro. A certificação, feita pela Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, é destinada a
empresas instaladas no Estado que adotaram a prática
de realizar inventários corporativos de emissões de
gases do efeito estufa e de prestação de contas à
sociedade por meio do registro público estadual.
A tabela abaixo apresenta as emissões de gases
de efeito estufa da Copel Distribuição nos últimos
dois anos.
Emissões
de GEE
(tCO2e)
TOTAL

2017

2018

Variação
(tCO2e)

Variação
(%)

311.635

244.715

-66.920

-21%

Escopo 1

31.526

13.519

-18.007

-57%

Escopo 2

279.134

230.260

-48.874

-18%

Escopo 3

975

936

-38

-4%

Incorporadas à matriz de riscos da Companhia, as
ações relativas à Agenda de Mudanças Climáticas
envolvem a mitigação de impactos ambientais
inerentes à sua atividade empresarial, o investimento
em inovações tecnológicas que promovam redução
nas emissões de gases causadores do efeito estuda
(GEE) e a execução de programas educacionais de
preservação ambiental a empregados, fornecedores,
comunidades e sociedade em geral.
O compromisso com o tema levou a Companhia a
implementar, em 2016, a Política de Mudança do
Clima, que reforça os objetivos da agenda.
6.8.1. Adaptação às mudanças climáticas
A Copel Distribuição realizou, em 2017, projeto piloto
de adaptação às mudanças climáticas, que consistiu
em avaliar seus efeitos sobre linhas de distribuição
de alta tensão na região de Paranavaí e Apucarana.
A partir dessa iniciativa, foi gerado um plano de
adaptação, que contempla ações para adaptação
aos principais riscos identificados: queda de torres
construídas com projetos de ventos de 60 a 80 km/h
e sobrecarga em linhas e transformadores.
6.8.2. Selo Clima Paraná
A Copel recebeu o selo Clima Paraná 2018 na categoria
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6.9. EMISSÕES DE NOx, SOx E OUTRAS EMISSÕES
ATMOSFÉRICAS SIGNIFICATIVAS
A tabela abaixo apresenta as emissões atmosféricas
geradas pela frota de veículos da Companhia em
2018.
Emissões atmosféricas (em toneladas) GRI 305-7
NOx (óxidos de nitrogênio)

10,64

SOx (óxidos de enxofre)

2,94

COV (Compostos Orgânicos Voláteis)

1,48

MP (Material particulado)

0,94

Total

16,00
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6.10. INDICADORES AMBIENTAIS
Os dados da atuação da Copel Distribuição na área ambiental no período compreendido entre 2016 e 2018
estão demonstrados no quadro a seguir.

Educação e conscientização Ambiental
NA ORGANIZAÇÃO

2016

2017

2018

Número de empregados treinados nos programas de educação ambiental e
educação patrimonial

409

441

164

6,79%

7,67%

3,06%

0,004%

0,0156

0,0030 %

2016

2017

2018

510

615

670

68.000

65.000

76.398

434

109

1.147

-

4

0

COM TERCEIRIZADOS

2016

2017

2018

Número de empregados terceirizados treinados (público total)

448

206

253

Programas de Educação Patrimonial

191

74

88

Programa de Sensibilização Ambiental

257

132

165

Percentual de empregados treinados nos programas de educação ambiental e
educação patrimonial
Número de horas de treinamento ambiental e patrimonial/total de horas de treinamento
COMUNIDADE
Número de unidades de ensino fundamental médio e CEEBJA atendidas
Número de alunos atendidos
Número de professores capacitados
Número de unidades de ensino técnico e superior atendidas
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Recuperação de áreas degradadas
Rede protegida isolada (rede ecológica verde) na área urbana (em km)

2016

2017

2018

20.265

21.738

23.136

Percentual da rede protegida isolada/total da rede de distribuição na área urbana (%)

32,15

33,9

35,31

Geração e tratamento de resíduos

2016

2017

2018

Emissão
Volume anual de gases do efeito estufa (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6)
emitidos na atmosfera (em toneladas de CO2 equivalentes)

264.674

316.296

244.660

Volume anual de emissões de gases destruidores da camada de ozônio
(em toneladas de CFC equivalentes)1

NA

NA

NA

Efluentes
Descarte total de água, por qualidade e destinação

NA

NA

NA

87,8

50,5

127,2

Sólidos
Quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos gerados
(lixo, dejetos, entulho, etc.)
Quantidade de resíduos contaminados por PCB (ascarel) destinados
Uso de recursos no processo produtivo e em processos gerenciais da organização
Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária, em GJ:2
óleo diesel
Gasolina
Etanol

ND

NDA

0

2016

2017

2018

145.150

133.293

117.767

24.795

19.524

5.316

8.515

12.710

22.644

Gás natural

0

0

0

GLP

-

243

ND

Biodiesel
Consumo de energia indireta, em MWh
Consumo de energia por kWh distribuído (vendido)3
Consumo total de água por fonte (em m3):
abastecimento (rede pública)
fonte subterrânea (poço)
captação superficial (cursos d’água)
captação pluvial
Consumo total de água (em m³)
Consumo de água por empregado (em m )
3

10.194

9.361

11.751

21.486

24.913

20.447

0,000922

0,000853

0,000683

72.269

74.809

77.115

22.466

21.358

22.462

-

-

-

56

73

37,27

94.788

96.237

99.614

15,74

16,35

17,65

Notas:
1. A Copel Distribuição não produz, importa ou exporta substâncias destruidoras da camada de ozônio (SDO).
2. Consumo em geradores a diesel e frota veicular da Companhia.
3. Considera apenas o consumo de energia indireta (consumo de energia elétrica).
4. NA = Não se aplica.
5. ND = Valor Não Disponível. NDA = Não destinado no ano.

6.11. INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL PARA EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
INDICADORES DE DESEMPENHO

UNIDADE DE MEDIDA

Supressão vegetal

Hectares de área suprimida por trimestre

Poda

Volume de resíduos gerado em kg por mês

Vazamento de óleo

Pontos de vazamento por mês
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2016

2017

2018

ND

26

15

535.013

661.906

954.188

ND

0,42

0,33

7. Balanço Social
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BALANÇO SOCIAL ANUAL
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2018

2017

1 - BASE DE CÁLCULO
Receita Líquida - RL

9.972.444

9.358.664

2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
Remuneração dos administradores
Remuneração dos empregados
Alimentação (Auxílio alimentação e outros)
Encargos sociais compulsórios
Plano previdenciário
Saúde (Plano assistencial)
Capacitação e desenvolvimento profissional

% Sobre RL

% Sobre RL

4.496

0,0

3.674

0,0

561.122

5,6

578.972

6,2

87.819

0,9

95.383

1,0

188.260

1,9

195.611

2,1

47.194

0,5

47.724

0,5

126.547

1,3

121.632

1,3

4.536

0,0

4.968

0,1

Provisão para Participação nos lucros e/ou resultados

62.624

0,6

45.869

0,5

Indenizações Trabalhistas

41.566

0,4

29.188

0,3

Outros benefícios

1

Total

9.453

0,1

9.616

0,1

1.133.617

11,4

1.132.637

12,1

3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
Cultura

% Sobre RL

% Sobre RL

8.442

0,1

12.982

0,1

689

0,0

171

0,0

Esporte

1.824

0,0

170

0,0

Outros

44.755

0,4

54.195

0,6

Programa Morar bem

2.381

0,0

3.044

0,0

Programa de Acessibilidade

1.601

0,0

285

0,0

944

0,0

1.576

0,0

Pesquisa & Desenvolvimento

27.553

0,3

25.274

0,3

Programa de Eficiência Energética

10.135

0,1

22.451

0,2

2.141

0,0

1.565

0,0

Saúde e saneamento

Programa Tarifa noturna

Outros
Total das contribuições para a sociedade

55.710

0,6

67.518

0,7

Tributos (excluídos encargos sociais)

7.676.089

77,0

6.404.814

68,4

Total

7.731.799

77,5

6.472.332

4 - INDICADORES AMBIENTAIS

% Sobre RL

Investimentos relacionados com as operações da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos externos
Total

261.017

2,6

189.359

2,0

12

0,0

10

0,0

261.029

2,6

189.369

2,0

Quantidade de sanções ambientais

-

Valor das sanções ambientais (R$ Mil)

-

2

Metas ambientais
Quanto ao estabelecimento de metas anuais para
minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/operação e aumentar a eficácia na utilização
de recursos naturais, a empresa:

82

69,2
% Sobre RL

1
1
2018

( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 51% a 75%
(x) cumpre de 76% a 100%
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Metas 2019
( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 51% a 75%
(x) cumpre de 76% a 100%

BALANÇO SOCIAL ANUAL
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2018

2017

5.364

5.746

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

13

35

Transferências de empregados entre empresas do grupo

59

(63)

Escolaridade dos empregados(as):

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total Superior e extensão universitária

2.633

1.842

791

2.692

1.875

817

Total 2º Grau

2.706

2.302

404

2.936

2.463

473

Total 1º Grau

25

25

0

118

114

4

Faixa etária dos empregados(as):
De 18 até 30 anos (exclusive)

310

516

De 30 até 45 anos (exclusive)

2.873

2.897

De 45 até 60 anos (exclusive)

2.094

2.265

87

68

1.195

1.294

60 anos ou mais
Mulheres que trabalham na empresa
% Mulheres em cargos gerenciais:
em relação ao nº total de mulheres

3,6

3,3

em relação ao nº total de gerentes

16,7

16,4

Negros(as) que trabalham na empresa

737

784

3,1

3,2

% Negros(as) em cargos gerenciais:
em relação ao nº total de negros(as)
em relação ao nº total de gerentes

8,9

9,5

Portadores(as) de necessidades especiais

224

231

Dependentes

9.775

10.713

Terceirizados3

5.708

6.167

189

212

149

135

2.706

3.248

900

1.018

Aprendiz(es)

4

Estagiários(as)4
Nº de processos trabalhistas em andamento no final do
exercício
Nº de processos trabalhistas encerrados no exercício

6 - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL
Relação entre a maior e a menor remuneração na
empresa

18

17

220

197

35.666

41.094

2.417

2.097

6.815

4.617

na empresa

100,0%

100,0%

de segundo nível6

100,0%

100,0%

21,4%

14,9%

Número total de Acidentes de Trahalho
(inclui acidentes com contratados)5
Número total de reclamações e críticas de consumidores:			
na empresa
de segundo nível

6

na Justiça
% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:

na Justiça
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BALANÇO SOCIAL ANUAL
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2018

Metas 2019

direção e gerências

direção e gerências

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho
foram definidos por:

todos + Cipa

todos + Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à
representação interna dos trabalhadores, a empresa:

incentiva e segue a OIT

incentivará e seguirá a OIT

A previdência privada contempla:

todos

todos

A participação dos lucros ou resultados contempla:

todos

todos

são exigidos

serão exigidos

organiza e incentiva

organizará e incentivará

2018

2017

9.446.712

8.052.916

3,1%

2,6%

Pessoal

10,1%

11,7%

Governo

82,8%

81,4%

Acionistas

1,1%

1,4%

Retido

2,9%

2,9%

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram
definidos por:

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:
Quanto à participação dos empregados em programas de trabalho
voluntário, a empresa:
7- GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
Terceiros

8 - OUTRAS INFORMAÇÕES
A partir de 2010, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - Ibase não mais prescreve seu modelo padrão de Balanço
Social por entender que esta ferramenta e metodologia já se encontram amplamente difundidas entre empresas, consultorias e institutos que promovem a responsabilidade social corporativa no Brasil. Assim sendo, a Copel, que já utilizava este modelo desde 1999,
resolveu, fundamentada na orientação do Ibase, melhorar sua demonstração de Balanço Social, abordando também informações solicitadas na NBCT 15, visando à transparência de suas informações.							
As notas explicativas - NEs são parte integrante das Demonstrações Financeiras e também contêm outras informações de natureza
socioambiental não contempladas neste Balanço Social.
(1) O item Outros benefícios é composto por: Auxílio doença complementar, Auxílio maternidade prorrogado, Seguros, Vale transporte excedente e Auxílio invalidez, Morte acidental, Auxílio creche, Auxílio educação, Cultura e Segurança e Medicina no trabalho.
(2) Estas informações referem-se a multas e notificações socioambientais. Valores referente aos Termos de Compromisso - TCs e
Termos de Ajustamento de Conduta - TACs são considerados em sociais externos ou ambientais, dependendo de sua natureza.
(3) Este número corresponde ao total de trabalhadores terceirizados contratados no período independentemente do número de horas
trabalhadas. Não representa o número de postos de trabalho terceirizados.
(4) Não compõem o quadro de empregados.
(5) Calculado através da metologia empregada no Relato de Sustentabilidade GRI G4 - indicador LA6.
(6) Inclui as reclamações no Procon, Ouvidoria, Consumidor.gov e Aneel julgadas procedentes.
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8. Composição dos Grupos
Responsáveis pela Governança
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO8
Presidente

Daniel Pimentel Slaviero

Secretário Executivo

Maximiliano Andres Orfali

Membro

Ana Letícia Feller

CONSELHO FISCAL
Presidente

George Hermann Rodolfo Tormin

Membros Titulares

David Antonio Baggio Batista
Clemenceau Merheb Calixto

Membros Suplentes

João Luiz Giona Junior
Otamir Cesar Martins
Júlio Takeshi Suzuki Júnior

DIRETORIA
Diretor Presidente

Maximiliano Andres Orfali

Diretor de Finanças

Adriano Rudek de Moura

Diretor Jurídico e de Relações Institucionais

Eduardo Vieira de Souza Barbosa

CONTADOR
Contador - CRC-PR- 047941/O-4
8

Composição em 14 de janeiro de 2019.
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Robson Carlos Nogueira

9. Índice dos Indicadores GRI
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GRI Standards

Divulgação

Observações

Página do
relatório

CONTEÚDO PADRÃO GERAL
PERFIL ORGANIZACIONAL
GRI 102-1

Nome da organização

Capa

GRI 102-2

Atividades, marcas, produtos
e serviços

9

GRI 102-3

Localização da sede da
organização

9

GRI 102-4

Localização das operações da
organização

9

GRI 102-5

Natureza da propriedade e
forma jurídica da organização

9

GRI 102-6

Mercados atendidos

9

GRI 102-7

Porte da organização

GRI 102-10

Principais mudanças referentes
a porte, estrutura ou
participação acionária

9, 33, 43
Foram fechadas as unidades Vila Hauer e Sitio Cercado, em
Curitiba, e aberta uma nova unidade no bairro Novo Mundo,
o Smart Copel, com um novo conceito de atendimento ao
cliente denominado Caminho do Cliente, com o objetivo
de promover rapidez e eficácia a esse processo. Nele, o
cliente é encaminhado prioritariamente a ambientes onde
o atendimento é automatizado (autoatendimento). Caso a
solução não possa ser encontrada ali, há outras quatro áreas
destinadas a encaminhar o cliente conforme sua necessidade:
acesso à agência virtual; área de atendimentos rápidos;
área de atendimentos complexos; e área de transbordo
de atendimentos por vídeo e telefone para outras lojas do
atendimento presencial ou call center, em caso de filas de
espera. Esse conceito também foi implantado nos municípios
de Maringá e Londrina.
Houve, também, mudança do local de atendimento em 32
municípios do Paraná.
Não houve mudança na participação acionária.

ESTRATÉGIA
GRI 102-14
GRI 102:
CONTEÚDO
PADRÃO 2016

4

PRÁTICAS DE RELATO
GRI 102-45

Entidades incluídas nas
demonstrações financeiras
consolidadas

GRI 102-46

Definição do conteúdo do
relatório e limites de cada tema
material

6

GRI 102-47

Lista de temas materiais

6

GRI 102-48

Reformulações de informações

Não houve reformulação de informações fornecidas em
relatórios anteriores.

GRI 102-49

Mudanças no reporte

A lista de temas materiais de 2018 tem algumas diferenças
com relação à lista de 2017. Os temas Cultura de Inovação,
Excelência Operacional e Relacionamento com Comunidades
foram englobados e expandidos, respectivamente pelos
temas Pesquisa, Desenvolvimento e Avanços Tecnológicos,
Gestão de Riscos e Eficiência Operacional, e Engajamento
com Partes Interessadas. O tema Ecoeficiência não foi
contemplado na matriz de 2018. Temas da matriz de 2018
que não compunham a matriz de 2017: Ambiente Regulatório;
Planejamento Energético e Aumento da Demanda;
Responsabilidade Social e Respeito aos Direitos Humanos;
Cadeia de Suprimentos e Diversidade.

GRI 102-50

Período coberto pelo relatório

O período coberto por este relato vai de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2018.

GRI 102-51

Data do relatório anterior

O último relatório da Copel foi publicado em abril de 2018,
referente ao ano de 2017.

GRI 102-52

Ciclo de emissão de relatórios

O ciclo de emissão de relatórios é anual.

GRI 102-53

Dados para contato em relação
ao relatório

relato.integrado@copel.com

GRI 102-54

Opção "de acordo" escolhida
pela organização

6

GRI 102-55

Sumário de conteúdo GRI
Standards

88

As Demonstrações Financeiras são publicadas pela Copel
Holding. Consulte no link http://ri.copel.com/ptb/central-deresultados#2018.

Os indicadores GRI foram verificados por auditoria externa
indepente para o Relatório Integrado da Copel (Holding),
cujo nome e processo empregado estão detalhados no
Parecer da Auditoria anexo a esse relatório. O documento
foi previamente aprovado pelo Conselho de Administração da
Copel.

GRI 102-56

Verificação externa

G4-EU3

Número de unidades
consumidoras residenciais,
industriais, institucionais e
comerciais

10

G4-EU4

Comprimento de linhas de
transmissão e distribuição
aéreas e subterrâneas,
discriminadas por sistema
regulatório

10, 17

INDICADORES
DO SETOR
ELÉTRICO

88

Mensagem do DiretorPresidente

Relatório de responsabilidade socioambiental e econômico-financeiro

Omissão

GRI Standards

Divulgação

Observações

Página do
relatório

Omissão

TEMAS MATERIAIS
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

GRI 103:
FORMAS DE
GESTÃO 2016

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais
e seus limites

55 a 58

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes

55 a 58

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão

28, 55 a 58

GRI 403-1

Trabalhadores representados
por comitês formais de saúde e
segurança

Relação de comitês formais de saúde e segurança:
- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
- Comitê de análise de acidentes Graves - RAAG
- Comitê para análise dos padrões da Gestão de Segurança e
Saúde no Trabalho - GSST
- Comissão de Análise de Acidentes - CAA
- Setoriais de Segurança
- Comissões permanentes para estudo de ocorrência de
acidentes do trabalho
- Grupo de trabalho do Caça ao Risco
- Comitê permanente do processo de caça ao risco
relacionado ao sistema elétrico de distribuição
- Comissão paritária formada entre Copel e o Sindicato das
Empresas de Eletricidade, Gás, Água, Obras e Serviços do
Estado do Paraná - Sineltepar

56

100% dos empregados da Copel Distribuição estão cobertos
pela atuação desses comitês.

GRI 403: SAÚDE
E SEGURANÇA
NO TRABALHO
2016

GRI 403-2

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

GRI 403-3

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

56, 59

As medidas preventivas adotadas pela Copel Distribuição
fazem com que não existam na Empresa posições com alto
risco de desenvolvimento de doenças ocupacionais.
100% dos tópicos de saúde e segurança são indiretamente
abordados nos acordos formais com sindicatos.
Cláusula Trigésima Sexta do Acordo Coletivo 2018/2019
- Reuniões Quadrimestrais: as empresas e o Sindicato
convencionam a realização de reuniões de acompanhamento
do ACT e específicas de Saúde e Segurança nos meses de
março e junho/2019, mediante agenda previamente definida.

GRI 403-4

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

Parágrafo Único do Acordo Coletivo 2018/2019 - Segurança
e Saúde do Trabalho: fica pactuado que, nas reuniões
quadrimestrais, reservar-se-á agenda para a discussão de
assuntos relativos à Segurança do Trabalho entre Sindicatos
e Empresa, que indicarão empregados para participar dos
diálogos.
A Copel DIS participa de comissão paritária formada entre
Copel e o Sindicato das Empresas de Eletricidade, Gás, Água,
Obras e Serviços do Estado do Paraná - Sineltepar, nais quais
frequentemente são discutidos temas relacionados à saúde e
segurança do trabalho.

EMPREGO
Para conhecer a Política de Segurança e Saúde do Trabalho,
acesse https://www.copel.com/hpcopel/root/sitearquivos2.
nsf/arquivos/politica _ seg _ saude _ do _ trabalho/$FILE/
NPC%200402%20Pol%C3%ADtica%20de%20
Seguran%C3%A7a%20e%20Sa%C3%BAde%20do%20
Trabalho.pdf.
Parte das iniciativas de capacitação são organizadas dentro
da Empresa, ministradas por instrutores internos. Os
treinamentos externos são contratados no mercado.

DMA G4-EU16
INDICADORES
DO SETOR
ELÉTRICO

Saúde e segurança de
funcionários, contratados e
subcontratados

Os equipamentos de proteção são fornecidos pela Copel
Distribuição aos empregados próprios. Em 2018, foi
desenvolvido novo software para Gerenciamento de EPIs,
com previsão de implantação no primeiro trimestre de 2019.
Faltas ou inconformidades nos equipamentos de segurança
são monitoradas dentro do Programa Preservando a Vida.
Existe também a norma interna Equipamentos de Segurança
e Uniformes, que estabelece as regras para a gestão
desses acessórios visando a proporcionar aos empregados
condições seguras de trabalho. A Copel DIS observa,
ainda, normas nacionais (NBR) e internacionais (IEC) para a
elaboração de suas especificações técnicas de equipamentos
de segurança. Essas especificações estão disponíveis em
seu site para acesso das empresas contratadas. No Manual
de Instruções de Segurança do Trabalho estão elencadas as
exigências feitas às empresas contratadas quanto ao uso de
EPIs, uniformes, ferramentas, etc. Está definido, por exemplo,
que essas empresas devem fornecer gratuitamente esses
equipamentos e em quantidade adequada, e treinar os
empregados em seu uso e conservação.

55, 56

Os treinamentos legais são acompanhados por meio do
indicador ""Percentual de empregados com treinamento legal
no prazo"", com o objetivo de garantir que as atividades de
risco sejam realizadas por empregados habilitados.

G4-EU18

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

Devido à alta rotatividade dos empregados e às características
dos contratos, não há como determinar o percentual exato de
contratados treinados em 2018. Contudo, a empresa adota
como regra a realização dos treinamentos de integração de
segurança para todos os seus contratados e subcontratados,
o que implica que 100% dos que ainda compõem o quadro da
Empresa receberam treinamentos em saúde e segurança.
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GRI Standards

Divulgação

Observações

Página do
relatório

TEMAS MATERIAIS
GESTÃO DO CAPITAL HUMANO

GRI 103:
FORMAS DE
GESTÃO 2016

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais
e seus limites

43 a 55

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes

43 a 55

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão

28, 43 a 55

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI102:
CONTEÚDO
PADRÃO

GRI 102-8

Informações sobre funcionários
(próprios e terceiros)

Para informações sobre a divisão dos empregados por
contrato de trabalho e tipo de emprego, consulte o Relatório
Integrado da Copel Holding. Todos os colaboradores da Copel
Distribuição estão no Paraná, Região Sul.

43, 58

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
GRI 102-41
GRI 202:
PRESENÇA NO
MERCADO

GRI 401:
EMPREGO

INDICADORES
DO SETOR
ELÉTRICO

90

Acordos de negociação coletiva

55

GRI 202-1

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

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.

GRI 401-1

Novas contratações de
funcionários e rotatividade por
faixa etária, gênero e região

Mais detalhes podem ser conferidos no Relato Integrado da
Copel (Holding).

60

GRI 401-2

Benefícios concedidos aos
empregados

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
Pré-Aposentadoria (PPA), 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.

45

GRI 401-3

Taxas de retorno ao trabalho
e retenção após licença
maternidade/paternidade

Tinham direito à licença maternidade e à licença paternidade,
em 2018, 1.195 mulheres e 4.169 homens. Desses, 65
mulheres e 193 homens utilizaram o benefício. Entre os
homens, os 193 empregados retornaram ao trabalho e
permaneceram na Empresa, o equivalente a taxas de retorno e
de retenção de 100%.

57

GRI 404-1

Número médio de horas de
treinamento, por categoria
funcional e gênero

A média de horas de treinamento em 2018 foi de 35,18 para
as mulheres e 46,31 para os homens.

50, 59

GRI 404-2

Programas de gestão de
competências e aprendizagem
contínua

A Copel Distribuição conta com um profissional de RH
especializado em normas e legislação previdenciária, afim de
orientar e auxiliar os empregados em questões relacionadas
a aposentadoria e cálculo de tempo. Foi realizado, em 2018,
o evento do programa pré-aposentadoria, que, entre outros
temas, abordou previdência e qualidade de vida com ênfase
no planejamento financeiro. O evento teve a participação de
207 empregados de todas as subsidiárias.

50

GRI 404-3

Percentual de empregados
que recebem análises
de desempenho e
desenvolvimento de carreira

5.283 empregados próprios receberam avaliação de
desempenho em 2018, o equivalente a 98% do total de
empregados (5.364). Desses, 1.175 mulheres receberam
a avaliação, o equivalente a 98% do total de empregadas
mulheres (1.195). Entre os homens, 4.108 receberam
avaliação, o equivalente a 99% do total de empregados
homens (4.169).

46

EMPREGO
G4-EU14

DMA - Disponibilidade de mãode-obra especializada

Relatório de responsabilidade socioambiental e econômico-financeiro

50

Omissão

GRI Standards
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Página do
relatório

Omissão

TEMAS MATERIAIS
GESTÃO DE RISCOS E EFICIÊNCIA OPERACIONAL

GRI 103:
FORMAS DE
GESTÃO 2016

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais
e seus limites

Mais informações sobre este disclosure podem ser conferidas
no Relato Integrado da Copel (Holding).

17 a 18, e 30
a 31

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes

17 a 18, e 30
a 31

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão

28, 17 a 18, e
30 a 31

ESTRATÉGIA
GRI 102-15
GRI102:
CONTEÚDO
PADRÃO

Descrição dos principais
impactos, riscos e
oportunidades

Para mais informações sobre os riscos que incidem sobre as
operações da Copel DIS, consulte o Relatório Integrado da
Copel (Holding).

Eficácia dos processos de
gestão de risco

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. Essas
responsabilidades estão detalhadas no artigo 30 do Estatuto
Social.

30 a 31

GOVERNANÇA

GRI 102-30

EFICIÊNCIA DO SISTEMA
Perdas na transmissão e
distribuição de energia como
porcentagem do total de
energia

18

G4-EU28

Frequência das interrupções no
fornecimento de energia

18

G4-EU29

Duração média das
interrupções no fornecimento
de energia

18

G4-EU12
GRI 401:
EMPREGO

ACESSO

AMBIENTE REGULATÓRIO
GRI 103-1

Explicação dos temas materiais
e seus limites

Informações sobre o ambiente regulatório ao qual a Copel
está vinculada e suas mudanças nos últimos anos podem ser
consultadas no Relato Integrado da Copel (Holding).

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes

Informações sobre o ambiente regulatório ao qual a Copel
está vinculada e suas mudanças nos últimos anos podem ser
consultadas no Relato Integrado da Copel (Holding).

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão

Informações sobre o ambiente regulatório ao qual a Copel
está vinculada e suas mudanças nos últimos anos podem ser
consultadas no Relato Integrado da Copel (Holding).

GRI 307:
COMPLIANCE
AMBIENTAL

GRI 307-1

Não conformidade com leis e/
ou regulamentos ambientais

A Copel Distribuição não recebeu multas, sanções
não monetárias ou outras penalizações devido a não
conformidades com leis e regulamentos ambientais em 2018.

GRI 419:
COMPLIANCE
SOCIAL

GRI 419-1

Não conformidade com leis e
regulamentos na área social e
econômica

Não foram verificadas não conformidades da Copel DIS com
leis e regulamentos sociais e econômicos em 2018.

GRI 103:
FORMAS DE
GESTÃO 2016

28

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E AUMENTO DA DEMANDA

GRI 103:
FORMAS DE
GESTÃO 2016

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais
e seus limites

70 a 72

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes

70 a 72

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão

28, 70 a 72

DISPONIBILIDADE E CONFIABILIDADE

INDICADORES
DO SETOR
ELÉTRICO

G4-EU6

DMA - Disponibilidade e
confiabilidade de energia
elétrica

18

GERENCIAMENTO DA DEMANDA
G4-EU7

DMA - Programas de
gerenciamento de demanda

70

SATISFAÇÃO DE CLIENTES E CONSUMIDORES
Não há indicadores GRI associados a esse tema
material.
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Divulgação
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TEMAS MATERIAIS
GOVERNANÇA CORPORATIVA

GRI 103:
FORMAS DE
GESTÃO

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais
e seus limites

24 a 30

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes

24 a 30

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão

28, 24 a 30

PERFIL ORGANIZACIONAL
GRI 102-11

Princípio da precaução

30 a 31

ÉTICA E INTEGRIDADE
GRI 102-16

Valores, princípios, padrões e
normas de conduta

Mais informações sobre este disclosure podem ser conferidas
no Relato Integrado da Copel (Holding).

GRI 102-17

Mecanismos de
aconselhamento e
preocupações sobre ética

16, 28, 29

Estrutura de governança

24

11

GOVERNANÇA
GRI 102-18

Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores:
coordena os assuntos relativos à gestão e planejamento
econômico, financeiro, tributário, contábil, orçamentário,
de custos, de seguros patrimoniais e de aplicações e
investimentos no mercado financeiro. Reporta-se à Diretoria
da Holding e ao CAD.

GRI 102-20

Responsabilidade de nível
executivo para temas
econômicos, ambientais e
sociais

GRI 102-22

Composição do mais alto órgão
de governança e seus comitês

Para conhecer a composição do CAD da Holding e quais são
os seus comitês de assessoramento, consulte o Relatório
Integrado da Copel.

GRI 102-23

Presidente do mais alto órgão
de governança

O presidente do Conselho de Administração da Copel DIS não
acumula a função de presidente da Empresa.

GRI102:
CONTEÚDO
PADRÃO

GRI 102-25

Conflitos de interesse

Diretoria Jurídica e de Relações Institucionais (DRI): define e
coordena as políticas e diretrizes relacionadas aos assuntos
socioambientais, à mudança do clima e à responsabilidade
social. Conta com uma área executiva, a Coordenação de
Meio Ambiente e Responsabilidade Social (CMA). Reporta-se
à Diretoria da Holding e ao CAD.

25

24, 25

O Regimento Interno do Conselho de Administração da Copel
(Holding) estabelece que, em caso de conflito de interesse,
deverão ser seguidas as prerrogativas e responsabilidades
previstas nas Leis Federais nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016,
bem como no Código das Melhores Práticas de Governança
Corporativa do IBGC. Ocorrências dessa natureza são
publicamente reportadas nas atas das reuniões do CAD,
divulgadas no site de Relações com Investidores da Copel.
A Companhia possui também a Política de Transação com
Partes Relacionadas e Conflitos de Interesses. O documento é
aplicável não só à Holding, como às controladas e controladas
em conjunto em forma de recomendação e às empresas
coligadas e outras participações societárias, como orientação.
Caso ocorram conflitos de interesse, esses são comunicados
nas atas de reunião do CAD, que disponibilizadas na íntegra
no site da Copel. Em 2018, não foram relatados casos desse
tipo.

GRI 102-26

Papel do mais alto órgão de
governança na definição do
propósito, valores e estratégia

As definições relacionadas a este indicador cabem ao
Conselho de Administração da Copel (Holding), conforme está
previsto no Estatuto Social da Copel, Art. 30 "Atribuições".

GRI 102-28

Avaliação do desempenho do
mais alto órgão de governança

Os membros dos órgãos de governança da Copel DIS passam
pelo mesmo processo de avaliação que os da Copel Holding.
Esse processo está detalhado no Relato Integrado da Copel
(Holding).

GRI 102-38

Proporção entre a remuneração
anual total

Consulte a resposta a este indicador no Relato Integrado da
Copel (Holding).

Aumento percentual da
remuneração total anual

A variação entre o salário mais baixo e o salário mínimo na
Copel é de 1,88 para homens e mulheres . 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. Considerou-se,
para esse cálculo, o salário mínimo nacional em 31/12/2018:
954,00. Cabe ressaltar que a Copel não utiliza salário mínimo
como base para a definição de seus salários. O cálculo da
proporção entre as remunerações é realizado com base nos
salários de empregados em período integral.

GRI 102-39
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TEMAS MATERIAIS

GRI 205-1

Operações submetidas
a avaliações de riscos
relacionados à corrupção

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
Uso de informações privilegiadas
Roubo de ativos físicos
Desvio de recursos por meio de despesas promocionais para
eventos
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

GRI 205-2

Comunicação e treinamento
sobre políticas e procedimentos
anticorrupção

Consulte a resposta a este indicador no Relatório Integrado da
Copel (Holding).

GRI 205-3

Casos confirmados de
corrupção e ações tomadas

GRI 206-1

Ações judiciais movidas por
concorrência desleal, práticas
de truste e monopólio

Não foram movidas contra a Copel, em 2018, ações por
concorrência desleal, práticas de truste e monopólio.

Valor total de contribuições
financeiras para partidos
políticos

Por ser uma pessoa jurídica 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 através de publicidade de
qualquer espécie, procedente de: entes públicos e pessoas
jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações
referidas no art. 38 desta Lei e as proveniente do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.

GRI 205:
ANTICORRUPÇÃO
2016

GRI 206:
COMPORTAMENTO
ANTICOMPETITIVO

GRI 415:
POLÍTICAS
PÚBLICAS

GRI 415-1

28

28

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

GRI 103: FORMAS
DE GESTÃO 2016

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais
e seus limites

33 a 41

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes

33 a 41

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão

28, 33 a 41

GRI 201-1

Valor econômico direto gerado
e distribuído

40

GRI 201-3

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

A Copel oferece, por meio da Fundação Copel, um plano
de previdência complementar de aposentadoria, no qual o
empregado tem a possibilidade de formar um fundo de reserva
financeira durante a sua vida profissional. A cada contribuição
(que varia de 2% a 4% do salário), a patrocinadora (Copel)
contribui com o mesmo valor. Além disso, os empregados
têm a opção de fazer aportes sem a contrapartida da
patrocinadora. A reserva formada é transformada em
benefício no momento da aposentadoria, a partir do qual o
empregado passa a receber um valor mensal vitalício, que é
calculado com base no total acumulado, ou seja, de acordo
com a sua reserva de poupança. Todos os empregados
da Copel são elegíveis para os planos de aposentadoria.
A adesão é facultativa e permite ao empregado se tornar
beneficiário também do plano de saúde.
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. Para as
contribuições normais a contribuição do participante e a
contrapartida da patrocinadora serão sempre iguais.

GRI 201-4

Ajuda financeira significativa
recebida do governo

A DIS recebeu, em 2018, R$ 11,67 milhões em incentivos
fiscais, provenientes de Lei Rouanet e Audiovisual, Fundo da
Infância e da Adolescência, Incentivo ao Esporte, Programa
Nacional de Apoio e Atenção Oncológica (Pronon), Programa
Nacional de Atenção da Saúde Pessoa com Deficiência
(Pronas), Fundo Nacional do Idoso, PROFICE e PROESPORTE.

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E AVANÇOS TECNOLÓGICOS

GRI 103: FORMAS
DE GESTÃO 2016

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais
e seus limites

71 a 72

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes

71 a 72

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão

28, 71 a 72

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
INDICADORES DO
SETOR ELÉTRICO

G4-EU8

DMA - Atividades relacionadas
a pesquisa e desenvolvimento
e despesas com o objetivo
de prover eletricidade de
modo confiável e promover o
desenvolvimento sustentável.

Para mais detalhes sobre os projetos de P&D da Copel,
consulte o Relato Integrado da Copel (Holding).

71
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TEMAS MATERIAIS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
GRI 103-1

Explicação dos temas materiais
e seus limites

15, 16, 43
a 72

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes

15, 16, 43
a 72

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão

15, 16, 28,
43 a 72

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI102:
CONTEÚDO
PADRÃO

GRI 102-12

Iniciativas externas

A Copel DIS segue os mesmos compromissos assumidos pela Copel
Holding. Esses compromissos podem ser consultados no link:
https://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.
jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Fsustentabilidade%2Fpagcopel2.
nsf%2Fdocs%2F286361C4B355AAED03257F420049406B..

GRI 102-13

Afiliações a associações

Movimento Nacional ODS - Nós Podemos - Paraná; Grupo de
Trabalho Inter setorial do Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Educacional; Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE);
Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais.

6

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
GRI 102-40

Lista de grupos de stakeholders
engajados pela organização

15

GRI 102-42

Base para identificação e
seleção de stakeholders para
os quais se engajar

15

GRI 102-43

Abordagem adotada para o
engajamento dos stakeholders

15, 28, 44

GRI 102-44

Principais temas e
preocupações levantadas com
stakeholders

99
Conforme legislação ambiental vigente e critérios dos órgãos
ambientais licenciadores, na elaboração dos estudos ambientais são
realizadas consultas aos moradores da área diretamente afetada pelo
empreendimento. Isso auxilia na análise da viabilidade socioambiental
da obra.
Na implantação dos empreendimentos são executados programas
ambientais de relacionamento com a comunidade e disponibilizados
canais de comunicação (site, e-mail e telefone). Essas ações visam
a levar para a comunidade informações sobre o empreendimento
e a colher informações para a análise dos possíveis impactos dos
projetos e proposição de medidas mitigadoras.

INDICADORES
DO SETOR
ELÉTRICO

G4-EU19

DMA - Participação de
stakeholders em processos
decisórios

Eventualmente a Copel DIS recebe questionamentos de associações
comunitárias, ONGs e grupos populares sobre a implantação dos
empreendimentos. Nesses casos, a Empresa busca dar todos os
esclarecimentos necessários.
Estão envolvidos nesse processo o órgão ambiental responsável
pelo licenciamento do empreendimento (IAP, Secretarias de Meio
Ambiente, IBAMA e ICMBio) e órgãos intervenientes (IPHAN,
FUNAI e Instituto das Águas, entre outros), Prefeituras Municipais e
Ministério Público Estadual. Nos empreendimentos de distribuição, os
órgãos ambientais e intervenientes, como IAP, ICMBio e IPHAN são
responsáveis pela análise e aprovação do licenciamento ambiental e
arqueológico. As Prefeituras Municipais também são consultadas na
emissão de alvarás, licenças e não óbices.
A Copel DIS participa de decisões políticas relacionadas ao setor por
meio da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica
(Abradee).

RESPONSABILIDADE SOCIAL E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS

GRI 103:
FORMAS DE
GESTÃO 2016

GRI 203:
IMPACTOS
ECONÔMICOS
INDIRETOS

GRI 407:
LIBERDADE DE
ASSOCIAÇÃO E
NEGOCIAÇÃO
COLETIVA

94

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais
e seus limites

65 a 69

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes

65 a 69

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão

28, 65
a 69

GRI 203-1

Investimentos em
infraestrutura e serviços
oferecidos

61, 66

GRI 203-2

Impactos econômicos indiretos
significativos, incluindo a
extensão dos impactos

66, 67, 68,
70

GRI 407-1

Casos em que a liberdade
de associação e negociação
coletiva possa estar sendo
violada

A Copel Distribuição não avalia os riscos relacionados à liberdade
de associação e negociação coletiva, 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
respeito a esse direito.
O canal de comunicação confidencial da companhia também está
aberto a denúncias de irregularidades ou preuízos nesse sentido.
Caso se verifiquem irregularidades, 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.
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Omissão

TEMAS MATERIAIS
A Copel Distribuição 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.
GRI 408: TRABALHO
INFANTIL

GRI 408-1

Operações e fornecedores com
risco de ocorrência de casos de
trabalho infantil

O canal de comunicação confidencial da companhia também está
aberto a denúncias de irregularidades ou preuízos nesse sentido.
Caso se verifiquem irregularidades, 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.
A Copel Distribuição não avalia os riscos relacionados ao trabalho
escravo, 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.

GRI 409: TRABALHO
FORÇADO OU
ANÁLOGO AO
ESCRAVO

GRI 409-1

GRI 411: DIREITOS
DAS PESSOAS
INDÍGENAS

GRI 412:
AVALIAÇÕES DE
DIREITOS HUMANOS

Operações e fornecedores com
risco de ocorrência de casos de
trabalho escravo

O canal de comunicação confidencial da companhia também está
aberto a denúncias de irregularidades ou preuízos nesse sentido.

GRI 411-1

Casos de violação de direitos de
povos indígenas e tradicionais

Não foram verificados casos de violação de direitos de povos
indígenas e tradicionais em 2018 por parte da Copel DIS.

GRI 412-1

Operações submetidas a análises
ou avaliações sobre direitos
humanos

100% das operações da Copel DIS devem seguir as práticas de
direitos humanos da Companhia. Quanto aos fornecedores, a Empresa
não controla, hoje, quantos passam por avaliações relacionadas a
direitos humanos, uma vez que a fiscalização do cumprimento das
cláusulas e obrigações contratuais é descentralizada.

64, 65

GRI 412-2

Treinamento de empregados em
políticas ou procedimentos de
direitos humanos

Não é possível quantificar o número de empregados que receberam
treinamentos em direitos humanos, uma vez que algumas das
iniciativas foram disponibilizadas online, impedindo a contabilização
de acessos fora da Companhia, e alguns conteúdos continuam
disponíveis em formato digital ou impresso.

69

GRI 412-3

Acordos e contratos de
investimentos que incluem
cláusulas de direitos humanos

Não foram firmados contratos de investimento em 2018.

GRI 413-1

Programas de engajamento da
comunidade, avaliações de impacto
e/ou desenvolvimento local

GRI 103: FORMAS
DE GESTÃO 2016
GRI 413-2

Operações com impactos
negativos nas comunidades

Caso se verifiquem irregularidades, 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.

65
A implantação de novos empreendimentos da Copel Distribuição
pode gerar impactos negativos nas comunidades locais. Os
principais impactos nesse sentido são: geração de resíduos e
poeira; aumento dos níveis de ruídos e vibração; impacto visual/
alteração da paisagem natural devido à supressão da vegetação;
limitação no uso e ocupação do solo; interferência no cotidiano
das comunidades. Já os impacto mais relevantes das redes de
distribuição em operação são acidentes com terceiros, manejo de
vegetação sob as redes e interferência na paisagem urbana.
Saiba mais sobre como os impactos são identificados no Relato
Integrado da Copel (Holding).

GRI 416: Saúde
e segurança do
consumidor

GRI 416-1

Categorias de produtos e serviços
para as quais são avaliados
impactos na saúde e segurança

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.
Os serviços de distribuição de energia elétrica adotam padrões
definidos pela Gestão de Segurança e Saúde do 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.

ACESSO
G4-EU23

DMA - Programas de melhoria ao
acesso a eletricidade

61, 62, 67,
68, 70

PROVISÃO DE INFORMAÇÃO

G4-EU24

DMA - Práticas para lidar com
barreiras que se interpõem ao
acesso a eletricidade

G4-EU27

Número de desligamentos
residenciais por falta de
pagamento, discriminados por
período/duração do desligamento
e por sistema regulatório

INDICADORES DO
SETOR ELÉTRICO

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 DIS disponbiliza diversas opções de canais, tanto
presenciais quanto remotos, que facilitam o acesso ao atendimento
aos diversos perfis de consumidores.

65, 66

62

SAÚDE SEGURANÇA DO CONSUMIDOR

G4-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

70
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TEMAS MATERIAIS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

GRI 103:
FORMAS DE
GESTÃO 2016

GRI 201:
DESEMPENHO
ECONÔMICO

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais
e seus limites

78

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes

78

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão

28, 78

GRI 201-2

Implicações financeiras e riscos
em decorrência das mudanças
climáticas

Risco físico: Aumento de 27% na rajada de vento na
máxima das máximas até 2035. Aumento da frequência e
da intensidade de ciclones extratropicais podem levar ao
crescimento da recorrência de eventos extremos com ondas
altas, ventos fortes e precipitações intensas. Esse risco tem
como impacto uma maior ocorrência de quedas de estruturas
de transmissão construídas com projetos de ventos de 60
e 80 km/h. Calcula-se que as implicações financeiras desse
risco sejam de R$ 300.000,00 por ocorrência. Para mitigar
esse risco, a Copel DIS toma as seguintes medidas:
- Desenvolve estruturas adequadas às velocidades de ventos
verificados (custo de R$ 400.000,00)
- Atualiza as estruturas atuais e gera estudos de reforços
estruturais (custo de R$ 200.000,00)
- Troca informações com outras concessionárias para
atualização dos mapas de ventos (custo de R$ 50.000,00)
- Desenvolve projetos de pesquisa relacionados a pontos de
monitoramento de velocidade/direção de vento (custo de R$
3.000.000,00)
- Monitora a direção e a velocidade do vento ao longo das
linhas de transmissão (custo de R$ 100.000,00)
- Monitora as estruturas/cabos - comportamento mecânico
(custo de R$ 2.000.000,00 + R$ 200.000,00/ano)

6

Impactos negativos: dificuldade de acesso às áreas isoladas;
maior número de atendimento a emergências; acidentes
devido à execução de atividades não corriqueiras; maior
ocorrência de queda de cabo energizado, com consequente
incêndio florestal; aumento do dano ambiental a áreas
protegidas; aumento dos custos operacionais em manutenção,
o que pode acarretar em perda de concessão por violação dos
indicadores de DEC FEC; entre outros.
Impactos positivos: revisão de procedimentos de trabalho e
mecanização dos serviços; implantação de novas tecnologias
de materiais, como cabos termoressistentes; incremento na
base de remuneração da distribuidora de energia; possível
redução no crescimento de algumas espécies sob as linhas;
entre outros.
A identificação e avaliação dos riscos e oportunidades
relatados seguiram metodologia do Empresas Pelo Clima
- EPC, por meio da utilização da ferramenta "Ciclo para
Elaboração de Agendas Empresariais em Adaptação às
Mudanças do Clima".

GRI 305:
EMISSÕES

GRI 305-1

Emissões diretas de Gases de
Efeito Estufa (GEE) - ESCOPO 1

13.519 toneladas de CO2 equivalente

78

GRI 305-2

Emissões indiretas de Gases de
Efeito Estufa (GEE) - ESCOPO 2

230.260 toneladas de CO2 equivalente

78

GRI 305-3

Outras emissões indiretas de
Gases de Efeito Estufa (GEE) ESCOPO 3

936 toneladas de CO2 equivalente

78

GRI 305-4

Intensidade de emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE)

Emissões diretas de GEE - Escopo 1 / energia distribuída em
GWh = 0,45

78

GRI 305-6

Emissões de substâncias que
destroem a camada de ozônio
(SDO)

A Copel Distribuição não produz, importa ou exporta SDOs.

GRI305-7

Emissões de NOx, SOx e
outras emissões atmosféricas
significativas

78

GRI 102-40

Lista de grupos de stakeholders
engajados pela organização

15

PERFIL ORGANIZACIONAL
INDICADORES
DO SETOR
ELÉTRICO

96

G4-EU5

Alocação de permissões
(allowances) de emissões
de equivalentes de CO2,
discriminadas por estrutura
do mercado de créditos de
carbono

A Copel Distribuição não está sujeita a esquemas de
negociação de créditos de carbono.
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TEMAS MATERIAIS
CADEIA DE SUPRIMENTOS

GRI 103: FORMAS
DE GESTÃO 2016

GRI102:
CONTEÚDO
PADRÃO

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais
e seus limites

64 a 65

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes

64 a 65

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão

28, 64 a 65

PERFIL ORGANIZACIONAL
Não é possível estimar o total de fornecedores na cadeia de
suprimentos.

GRI 102-9

Cadeia de suprimentos

GRI 204:
PRÁTICAS DE
AQUISIÇÃO

GRI 204-1

Proporção de gastos com
fornecedores locais em
unidades operacionais
importantes

GRI 308:
AVALIAÇÃO
AMBIENTAL DE
FORNECEDORES

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 que envolvam exigências legais nesse
sentido, como aquisição de madeira ou contratação de
serviços de supressão vegetal, por exemplo.

GRI 308-2

Impactos ambientais negativos
na cadeia de fornecedores e
medidas tomadas

A Copel possui em seus contratos cláusulas contratuais
referentes a questões ambientais e sociais. Caso haja
impactos negativos praticados por fornecedores que firam
o estabelecido no documento, o gestor de contratos tem
o dever de avaliar as sanções administrativas pertinentes,
que variar de advertências e multas a recisão contratual ou
suspensão temporária.

GRI 414-1

Fornecedores selecionados
com base em critérios sociais

Não é feita avaliação de fornecedores com base em critérios
sociais, porém há acompanhamentos dos gestores/fiscais
dos contratos das cláusulas que versam sobre o tema. Caso
sejam verificadas irregularidades, são aplicadas penalizações
que vão de advertências e multas a recisão contratual ou
suspensão temporária.

GRI 414-2

Impactos sociais negativos
na cadeia de fornecedores e
medidas tomadas a respeito

A Copel não avalia os impactos sociais de sua cadeia
de fornecedores, apenas adota a prática mencionada no
indicador 414-1.

GRI 414:
AVALIAÇÃO
SOCIAL DE
FORNECEDORES

CIDADES
INTELIGENTES

64

Para a DIS, fornecedores locais são os localizados no Estado
do Paraná, onde se concentram suas principais operações. A
proporção de gastos da Empresa com esses fornecedores é
de 63%.
As práticas de contratação de fornecedores da Copel
(Holding) e de suas subsidiárias integrais estão descritas nas
págs. 64 a 65.

Não há
indicadores
GRI associados
a esse tema
material.

DIVERSIDADE

GRI 103: FORMAS
DE GESTÃO 2016

GRI 405:
DIVERSIDADE E
IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais
e seus limites

53 a 55

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes

53 a 55

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão

28, 53 a 55

GRI 405-1

Diversidade dos grupos
responsáveis pela governança e
colaboradores

Os órgãos de governança corporativa das Copel DIS contam
com 11 homens e 1 mulher.

GRI 405-2

Proporção do salário-base e
remuneração entre homens e
mulheres

Essa informação está disponível no Relato Integrado da Copel
(Holding).

43, 58

Foram confirmados, em 2018, seis casos de discriminação
na Copel.

GRI 406: NÃO
DISCRIMINAÇÃO

GRI 406-1

Número total de casos de
discriminação e as medidas
corretivas tomadas

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.
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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A tabela a seguir apresenta os disclosures GRI reportados nesta publicação e a localização ao longo do
conteúdo do relatório ou, ainda, sua resposta direta. Os disclosures de forma de gestão estão abordados em
sua completude no Relato Integrado da Copel, disponível no site www.copel.com. GRI 102-55
10.1. ANEXO I – PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES LEVANTADAS PELAS PARTES INTERESSADAS – GRI 102-44
A Copel Distribuição S.A., prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica, tem o compromisso
de criar condições essenciais para o acesso público e universal de seus serviços aos consumidores de sua
área de concessão.
Partes Interessadas

Necessidades e expectativas levantadas

Forma de abordagem

Temas: qualidade da energia, segurança,
imagem da empresa.
Clientes

Preocupação levantada: avaliar o grau de satisfação dos
clientes da Copel com relação a esses temas, buscando
melhorar a qualidade do atendimento e suprir as
necessidades e expectativas levantadas

Temas: legislação, direitos humanos, sustentabilidade, meio
ambiente / ecoeficiência, mudanças climáticas
Fornecedores

Preocupação levantada: cumprimento da legislação,
garantia dos diretos humanos e trabalhistas dos
empregados, desenvolvimento produtivo respeitando o
meio ambiente e recursos naturais e atuação de forma
sustentável

Temas: segurança, meio ambiente, direitos humanos
Comunidade

Preocupação levantada: necessidade e expectativas das
comunidades e de levar orientações sobre o uso seguro e
eficiente da energia e uso consciente dos recursos naturais.
Promover ações que visem a garantia dos direitos humanos

Pesquisa de Satisfação

Canal direto de comunicação para
repasse de informações (jornal e espaço
especial no site da Copel), palestras, due
diligence

Visitas de sensibilização, contatos com
líderes comunitários, visita e contatos
com instituições representativas
das comunidades, palestras,
desenvolvimento de campanhas e
oficinas educativas e de geração de
renda

Temas: sustentabilidade econômica, social e ambiental
Holding

Preocupação levantada: validação das ações desenvolvidas
pela empresa de forma a atender às necessidade e
expectativas de seus acionistas e demais stakeholders em
linha com o planejamento estratégico da Empresa

Temas: direitos humanos, ecoeficiência e eficiência
energética, saúde e segurança, meio ambiente
Empregados

Preocupação levantada: garantir que os empregados
tenham seus direitos assegurados e recebam as
orientações necessárias; avaliar se as ações, programas
e projetos desenvolvidos pela empresa voltados a essa
parte interessada estão atendendo às necessidades e
expectativas desse público

Temas: legislações do setor, assuntos vinculados ao
contrato de concessão
Órgãos Reguladores

Preocupação levantada: cumprimento dos requisitos legais
e regulatórios determinados pelos órgãos reguladores,
especialmente a Aneel

Apresentação e validação de relatórios,
programas e projetos em reunião de
diretoria e do Conselho de Administração

Realização de ações internas de
sensibilização e orientação, como
palestras, reuniões de Acordo Coletivo
de Trabalho, pesquisa Great Place to
Work

Consultas públicas e formais, reuniões,
análise legislativa, grupos de trabalho
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10.2. ANEXO II - INCORPORAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL
E DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A Companhia ratifica seu
compromisso com o Pacto Global
das Nações Unidas e com os
Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável e apresenta a seguir
sua Comunicação de Progresso
(COP), em que especifica as
iniciativas desenvolvidas para
implementar os princípios do
Pacto Global em suas operações.

Ao longo desta publicação são
apresentados
os
resultados
dessas iniciativas e o andamento
de seus compromissos ao
longo de 2018, que podem ser
localizados nos indicadores GRI
reportados pela Copel.
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Políticas e Sistemas de Gestão

Princípios do Pacto Global

ODS

1, 2, 7, 8, 9

6, 8, 9, 11, 13,
14, 15, 17

2011/ indeterminado

6

5, 8, 10

2015 / indeterminado

Bem-Vindo à DIS: momento em que o empregado
tem a oportunidade para interagir com colegas,
diretores e superintendentes.

1, 2, 3, 6

5

2015 / indeterminado

Canal de Comunicação Confidencial: recebe
denúncias e comunicações relativas ao não
cumprimento de leis e normas, especialmente em
relação a fraudes e irregularidades que envolvam
questões de finanças, auditoria e contabilidade.

1 a 10

5, 7, 8, 10, 16

2005 / indeterminado

Comissão de Análise de Denúncia de Assédio
Moral: tem como objetivo dispor sobre as
denúnciasdenuncias de assédio moral nas relações
trabalhistas no âmbito da Companhia.

1 a 10

5, 8, 10

2009 / indeterminado

Comitê de Calibração: visa alinhar o entendimento
dos avaliadores quanto à postura gerencial, à
compreensão dos quesitos de avaliação e à redução
da subjetividade no processo de avalição de
desempenho de empregados.

1, 6, 10

5, 16

2015 / indeterminado

Gestão de Riscos: princípios e diretrizes para a
Gestão Integrada de Riscos Corporativos.

1 a 10

3, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13,
16, 17

2009 / indeterminado

Comitê de Sustentabilidade da Copel Distribuição:
Tem como principal propósito coordenar e
desenvolver ações com vistas a: orientar e
acompanhar o atendimento da política de
sustentabilidade; promover a aderência dos relatórios
de sustentabilidade e socioambiental; validar as
respostas dos questionários Ethos/Abradee, ISE e
DJSI; e definir os indicadores socioambientais.

1 a 10

5, 8, 10, 11,
12, 13, 16

2015 / indeterminado

Conselho de Orientação Ética: aprecia e emite
orientação em processos relacionados à conduta
ética na Companhia.

1 a 10

5, 8, 10, 16
e 17

2003 / indeterminado

Agenda de Mudanças Climáticas: tem como
objetivosobjetivo discutir e deliberar ações
vinculadas ao estudo dos efeitos das mudanças
climáticas, implantar aimplantação da Política
de Mudanças Climáticas da Copel e a adesão a
compromissos voluntários assumidos.

tBanco de Talentos: tem comopor objetivo preparar
sucessores para lideranças atuais

data / início / término
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Políticas e Sistemas de Gestão

Princípios do Pacto Global

ODS

1, 6

3, 8

2015 / indeterminado

Práticas de Integridade e Compliance: conjunto
de atividades que garantem o cumprimento de
regras e normas internas e externas às quais a
Empresaempresa está submetida e plataforma de
disseminação dos compromissos da Companhia com
a transparência e o combate à corrupção.

10

16

2016/ indeterminado

Programa Comitê Permanente de Diversidade:
execução do Plano de Açãotem como papel planejar,
executar e certificação referenteacompanhar ações
voltadas à 5ª Edição do Programa Pró-equidade
de Gênero e Raçapromoção da Secretaria de
Políticasigualdade de direitos, oportunidades e
reconhecimento para Mulherestodos.

1a6

4, 5, 8, 10,
11, 16

2015 / indeterminado

Programa de Língua Estrangeira - Babel: tem como
objetivo proporcionar a obtenção de proficiência
dospara os empregados que necessitam do uso de
um idioma estrangeiro para exercer suas atividades.

6

4

2012 / indeterminado

Programa de Remanejamento: permite a valorização
e potencialização do capital humano dentro da
Companhiacompanhia, bem como proporcionar
oportunidades igualitárias aos empregados no
processo de movimentação.

6

5, 8, 10

2016 / indeterminado

Programa +DIS _ aí: programa que estimula o
potencial criativo e inovador dos empregados a
apresentarem ideias e projetos relevantes para o
contexto estratégico da Empresaempresa.

9

7, 8, 12

2013 / indeterminado

Programa Gerente em Ação: estabelece diretrizes à
liderança da Copel DIS, quanto às necessidades de
reuniões, feedbacks com empregados e disseminação
de conhecimento entre gestores.

1 a 10

5, 7, 8, 10, 12,
16

2014 / indeterminado

Programa Nossa Energia: atrela a obtenção de novas
oportunidades em relação à carreira, remuneração e
desenvolvimento pessoal ao desempenho.

1 a 10

5, 8, 10 e 16

2013 / indeterminado

9

9

2008 / indeterminado

Dia da Família na Copel: visa fortalecer o vínculo
entre empresa, empregados e familiares bem como
ressaltar o sentimento de “Ser Copeliano” ou de
fazer parte da “Família Copeliana””.

Programa P&D: proporciona aos pesquisadores/
empregados cursos de mestrado e doutorado em
linhas de pesquisas específicas e alinhadas ao
negócio da Empresaempresa
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data / início / término

Políticas e Sistemas de Gestão

Princípios do Pacto Global

ODS

Programa Pré-Aposentadoria: programa que
oferececontempla palestras e atividades oferecidas
aos empregados que estão em processo de
aposentadoria e seus respectivos cônjuges, visando
orientá-los sobre como usufruir dessadesta nova
etapa com tranquilidade.

1, 2

3, 8

Programa Preservando a Vida (PPV): estabelece a
fiscalização, em campo, dos procedimentos técnicos
e de segurança, durante a execução das atividades, de
acordo com os padrões da área de GSST.

1, 2

3, 7, 8

Rodeio dos Eletricistas: consiste em reunir equipes
de eletricistas e técnicos de todas asasa regiões do
Estadoestado, em etapa interna, além de e equipes
de diferentes concessionárias de energia elétrica
do Paíspaís que competem entre si, em etapa
nacional. Tem como premissa básica para a execução
dasnas atividades que envolvem a competição,
seguir normas de segurança, agir com perícia e ter
habilidade diferenciada.

1,6

8

Apoio a Políticas Públicas e Melhoria de Gestão

Princípios do Pacto Global

ODS

Membro fundador do Programa Brasileiro GHG
Protocol: a Copel realiza e publica anualmente o
relatório de contabilização de emissões de gases de
efeito estufa (GEE).

1, 2, 7, 8, 9

13

2008 / indeterminado

Participação no Comitê Brasileiro do Pacto Global:
a Copel participa da Rede Brasileira do Pacto Global
e tem representação no Comitê Brasileiro do Pacto
Global - CBPG, desde sua criação em 2004.

1 a 10

1, 16, 17

2004 / indeterminado

Princípios do Pacto Global

ODS

Benefício Calamidade: prevê a possibilidade de
oferecer aos consumidores residentes em áreas
atingidas por chuvas intensas e inundações
tratamento diferenciado no que diz respeito ao
processo de cobrança.

1, 2, 8

1, 3

2012 / indeterminado

Benefício Consumidor Desempregado: programa do
Governo Estadual que tem por objetivo minimizar
os efeitos decorrentes do desemprego temporário
involuntário do consumidor.

1, 2, 8

1

1993 / indeterminado

Cobrança de Valores de Terceiros - CVT - Programa
de arrecadação de doações a entidades assistenciais
e instituições de serviço social, sem fins lucrativos e
de interesse coletivo, por meio da fatura de energia.
Para se candidatar, a entidade deve ter caráter
assistencial ou ser de interesse coletivo, não ter fins
lucrativos e apresentar a documentação requerida.

1 a 10

1, 10, 11, 16

1999 / indeterminado

Programas, Projetos e Ações Sociais e Ambientais

data / início / término

indeterminado

2013 / indeterminado

indeterminado

data / início / término

data / início / término
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Programas, Projetos e Ações Sociais e Ambientais

Princípios do Pacto Global

ODS

Comissões Internas Socioambientais - CISAs:
atuam como multiplicadoras de conceitos de
sustentabilidade, possibilitando a identificação de
situações problemáticas no aspecto socioambiental
fortalecendo o relacionamento as partes
interessadas.

1, 2, 6, 7, 8, 9, 10

3, 5, 7, 10, 11,
12, 13, 17

2014 / indeterminado

Coral: tem por objetivo promover a integração dos
empregados, a qualidade de vida no trabalho, o
desenvolvimento da cultura e da educação musical,
bem como a valorização do nome e da marca da
Copel perante a comunidade.

6, 8

3

2010 / indeterminado

DIS em Movimento: visa incentivar os empregados a
praticar atividades físicas.

8

3

2015 / indeterminado

Doação anual, através de incentivos fiscais, ao
Fundo dos Direitos da Infância e Adolescência FIA, Lei Rouanet, Lei do Idoso, Lei do Incentivo ao
Esporte, PRONON, PRONAS, Programa de Apoio e
Incentivo a Cultura do Município de Curitiba - PAIC e
Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura
do Paraná - PROFICE.

1, 2, 5

1, 2, 4, 5, 16

2006 / indeterminado

Geração Distribuída: tipo de geração de energia que
se diferencia da centralizada, usualmente de maior
porte e maior impacto ambiental, por ocorrer junto ou
próxima dos consumidores.

7, 8, 9

7, 9, 12, 13

2004 / indeterminado

Programa + Clic Rural: melhoria da qualidade do
fornecimento de energia elétrica na área rural, com
foco nas atividades agropecuárias integradas com
processos produtivos sensíveis a interrupções.

1, 2, 7, 8, 9

7, 8, 9, 10, 11,
12, 15

2015 / indeterminado

Programa Boa Vizinhança: engajamento com as
comunidades do Entorno.

1, 2, 6, 7, 8

8, 9, 11, 13

2017 / Indeterminado

1 a 10

1, 2, 3, 4, 6, 8,
9, 11, 12, 13

2009/ indeterminado

1, 2, 6, 8

5, 8, 9, 10, 11

2015 / indeterminado

7, 8, 9

1 a 17

2013 / indeterminado

Programa Coleta Seletiva Solidária: Por meio
da Coleta Seletiva Solidária, a Copel destina os
resíduos recicláveis gerados nas suas unidades
administrativas para associações e cooperativas de
catadores que, por sua vez, realizam a venda dos
resíduos para reciclagem, promovendo desta forma,
além da reciclagem dos resíduos, a inclusão social
e a melhoria da qualidade de vida pela geração de
renda para os catadores.
Programa Corporativo de Acessibilidade: tem
como principal objetivo estabelecer normas e
procedimentos que visem promoção, garantia e
defesa dos direitos das pessoas com deficiência,
coordenando e orientando planos de ação para
eliminar e/ou mitigar descumprimento legal,
articulando com instituições governamentais, não
governamentais e associações representativas de
pessoas com deficiência com vistas à implementação
da política de promoção e defesa dos direitos da
pessoa com deficiência.
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.
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data / início / término

Programas, Projetos e Ações Sociais e Ambientais

Princípios do Pacto Global

ODS

Programa de Educação para os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável - ODS: tem com
objetivo capacitar e desenvolver profissionais, líderes
formais e informais da Copel, para as questões afetas
a sustentabilidade.

1 a 10

4, 9, 10, 11,
12, 13, 16

2011 / indeterminado

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.

1, 2, 8

7, 9, 11, 12, 17

2000 / indeterminado

Programa Ecoeficiência: tem como objetivo integrar
as várias iniciativas desenvolvidas na empresa
relacionadas à redução e otimização do uso de
recursos naturais, fortalecendo e potencializandoas. Além disso, pretende apoiar projetos com foco
sustentável de redução de custos e propor novas
ações que possam contribuir com este propósito,
principalmente no âmbito de Energia; Água; Papel;
Mobilidade e Combustível.

7, 8, 9

6, 7, 8, 9, 11,
12, 13

2014 / indeterminado

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.

7, 8, 9

7, 9, 11, 13,
15, 17

2008 / indeterminado

Programa 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 agua) e destinação correta dos
resíduos.

1 a 10

4, 8, 11, 12,
13, 15, 17

Década de 70 /
indeterminado

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.

1, 2, 8

2, 3, 7, 11, 12

2003 / indeterminado

Programa Luz Fraterna: Programa do Governo do
Estado do Paraná que realiza o pagamento das
faturas dos consumidores inscritos na Tarifa Social
de Energia Elétrica, desde que o consumo não
ultrapasse 120 kWh.

1, 2, 4, 5,10

1, 7, 10, 12

2003 / indeterminado

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.

1, 2, 4, 5, 10

7, 10, 12

2003 / indeterminado

1, 2, 4, 5, 6, 10

1, 5, 7, 8, 10,
17

2003 / indeterminado

1, 2, 4, 5, 8

7, 8, 9, 10,
11, 12

2007 / indeterminado

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.

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.

data / início / término
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Programas, Projetos e Ações Sociais e Ambientais

Princípios do Pacto Global

ODS

Programa Voluntariado Corporativo - EletriCidadania:
o Programa permite que os empregados utilizem
até quatro horas/mês para a execução de trabalho
voluntário.

1, 2, 4, 5, 7, 8

5, 7, 9, 11, 13,
17

2001 / indeterminado

Projeto Copel no Bairro: objetiva atender as
demandas locais, aproximar a Copel Distribuição da
comunidade, conscientizar a comunidade quanto ao
uso eficiente e seguro da energia elétrica, sensibilizar
a comunidade quanto ao uso racional dos recursos
naturais e facilitar acesso aos serviços comerciais e
técnicos da Copel.

1, 2, 6

8, 11 e 16

2014 / indeterminado

Projeto Fatura Solidária: incentiva os clientes a
substituírem a conta impressa pela versão eletrônica,
reduzindo o consumo de papel. A cada adesão, a
Copel também repassa o valor de R$ 1,00 para a
Federação das Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAEs do Paraná.

1, 2, 7, 8, 9

5, 8, 10, 11,
16

2015 / indeterminado

Projeto Mais que Energia: implantação, expansão
e consolidação de projetos e programas de
investimentos sociais para a comunidade. Em 2015
os recursos foram destinados para apoiar instituições
e escolas que atendem pessoas surdas e/ou
surdocegas.

1, 2, 7, 8, 9

4, 8, 9, 10, 11,
16, 17

2014 / indeterminado

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.

1, 2, 7, 8, 9

7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15

2015 / indeterminado

Rede de Distribuição Compacta Protegida e Rede de
Distribuição Secundária Isolada: minimiza a área de
interferência com a vegetação e a necessidade de
poda das árvores.

7, 8, 9

3, 7, 9, 12,
13, 15

2008 / indeterminado

Rede isolada de média tensão: tecnologia de cabos
isolados que permite o contato permanente com a
arborização, o que torna a necessidade de poda de
árvores praticamente nula.

7, 8, 9

3, 7, 9, 12,
13, 15

2004 / indeterminado

Rede Subterrânea: eliminam a necessidade de poda
de árvores e reduzem a possibilidade de acidentes
com terceiros, além de melhorar o aspecto visual em
comparação com as redes aéreas.

7, 8, 9

3, 7, 9, 12,
13, 15

1970 / indeterminado

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.

1, 2, 6, 8

3, 5, 10

2016 / indeterminado

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.

1, 2, 4, 5, 10

1, 7, 10, 12

2002 / indeterminado

8e9

7, 9, 13

2010 / indeterminado

1 a 10

4, 9, 11, 13, 17

2012 / indeterminado

Telemedição Grupo A: 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.
Troféu Susie Pontarolli de Sustentabilidade: tem por
objetivo reconhecer e apoiar iniciativas que visem
contribuir para a promoção do desenvolvimento
sustentável e qualidade de vida.
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CRÉDITOS
Coordenação
Copel Distribuição S.A.
Subsidiária Integral da Companhia Paranaense de Energia - Copel CNPJ/MF 04.368.898/0001-06
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Bloco B - Mossunguê 81200-240 Curitiba - PR
Superintendência de Regulação, Finanças e Planejamento da Expansão
Departamento de Gestão Imobiliária, Meio Ambiente e Responsabilidade Social da DIS
Divisão de Meio Ambiente e Responsabilidade Social da DIS
Redação
Visão Sustentável
Diagramação e Arte
blendON
Apoio metodologia GRI
Visão Sustentável

