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1. Apresentação
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1.1. MENSAGEM DO DIRETOR-PRESIDENTE GRI 102-14

A estratégia de manter um nível de crescimento 
sustentável, associada à excelência na gestão dos 
ativos de geração e transmissão – próprios e em 
participações –, garantiu o ótimo desempenho da 
Copel GeT em 2018. 

Conquistamos um lucro líquido de R$ 900,8 milhões, 
valor 22,9% superior ao obtido no exercício anterior, 
de R$ 731,8 milhões. Ambos os segmentos de atuação 
da empresa apresentaram crescimento expressivo. 

Os empreendimentos UHE Colíder; UHE Baixo 
Iguaçu e Complexo Eólico Cutia caminham para as 
respectivas conclusões, totalizando um acréscimo 
de 718 MW(1) ao parque gerador da empresa (o que 
representa 13% mais capacidade instalada com 
100% da operação) – fato que traz perspectiva 
de receita adicional de aproximadamente R$ 450 
milhões ao ano.

Além disso, estamos deixando nossa rede de 
transmissão ainda mais robusta. Em 2018, foram 
concluídas obras e empreendimentos novos, além 

de ampliações e reforços na rede existente. A 
Copel GeT detém propriedade integral e participa 
de concessões de transmissão em operação, que 
somam 6.628 km de linhas de transmissão e 14.974 
MVA de potência de transformação nas subestações. 
As concessões de transmissão em operação em 31 
de dezembro de 2018 geram uma RAP de R$ 807,4 
milhões – considerando a proporção de participação 
nos empreendimentos.

A Copel GeT também precisa fazer frente às mudanças 
regulatórias que estão tramitando no governo após a 
consulta pública realizada pelo Ministério de Minas 
e Energia (MME) em 5 de julho de 2017, intitulada 
“Aprimoramento do Marco Legal do Setor Elétrico”. 
Essas mudanças estão relatadas na pág. 17.

Em termos socioambientais, continuamos realizando 
uma série de ações, seja visando ao estreitamento 
do relacionamento com nossos stakeholders, seja 
para o uso mais eficiente de recursos naturais. 

Seguimos também tratando nossos empregados com 
respeito, oferecendo remunerações compatíveis com 
o mercado, benefícios relevantes, investimento em 
formação e capacitação contínua, além das melhores 
práticas de saúde e segurança do trabalho. 

Com essa atuação, a Copel GeT foi, em 2018, 
novamente reconhecida por instituições de renome 
com relação à sustentabilidade. Nossos prêmios 
podem ser conferidos na pág. 9. Em 2018, a Copel 
GeT passou a ter, pela primeira vez, usinas certificadas 
nas três normas de referência do Sistema de Gestão 
Integrado (SGI).

Em função do cenário exposto, a Copel GeT segue 
trilhando o caminho da perenidade, fortalecendo as 
condições basilares para iniciar um novo ciclo de 
crescimento nos anos que estão por vir.

Desejo a todos uma boa leitura.

Moacir Carlos Bertol
Diretor Presidente
Copel Geração e Transmissão

1Capacidade instalada. Não incluídas a participação da Copel e as usinas eólicas. 
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2. Dimensão Geral
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2.1. SOBRE O RELATÓRIO GRI 102-46 
O Relatório Anual de Responsabilidade 
Socioambiental e Econômico-Financeiro da Copel 
Geração e Transmissão – Copel GeT é elaborado 
anualmente afim de prestar contas, de forma 
transparente, ao Poder Concedente e a todos os 
públicos de relacionamento da Empresa, bem como 
apresentar os principais impactos sociais, ambientais 
e econômicos causados por suas operações. Esta 
edição contempla informações sobre a gestão e o 
desempenho da Copel GeT em 2018, no período 
compreendido entre 1° de janeiro e 31 de dezembro. 
Quando há referências às práticas ou a resultados 
corporativos (Holding), o nome referenciado é Copel 
ou é utilizado o termo Companhia.  
GRI 102-50

O relato se baseia nas diretrizes da versão Standards 
da Global Reporting Initiative (GRI), adesão 
“essencial”, e atende ao Manual de Contabilidade 
do Setor Elétrico (Manual de Elaboração do Relatório 
Anual de Responsabilidade Socioambiental das 
Empresas do Setor de Energia Elétrica da Aneel), 
conforme Resolução Normativa Aneel nº 605, de 
11.03.2014. Todos os indicadores respondidos estão 
listados no Índice Remissivo (pág. 78). GRI 102-54

Outro destaque do documento é a atenção às 
orientações normativas definidas pelas Normas 
Internacionais de Contabilidade (International 
Financial Reporting Standards – IFRS), consideradas 
nas informações provenientes das Demonstrações 
Financeiras, do Balanço Social do Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) 
e na Comunicação de Progresso em relação aos 
compromissos assumidos junto ao Pacto Global.

Para dúvidas, sugestões ou esclarecimentos sobre  
o conteúdo deste relatório, a Copel GeT disponibiliza 
o canal de contato Fale Conosco, disponível no site 
da Companhia.

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
Em 2018, a Copel Geração e Transmissão 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 – acionistas, 
financiadores, parceiros (Sociedade de Propósito 
Específico e consórcios), fornecedores, concorrentes, 
órgãos reguladores, sociedade, força de trabalho 
e clientes – registradas no Mapeamento de Partes 
Interessadas. 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. GRI 102-40

A última etapa de priorização dos temas contemplou 
a elaboração de uma lista com aqueles considerados 
relevantes para a Copel Geração e Transmissão, 
que seguiram para validação da alta direção  
da Companhia. 



Relatório de responsabilidade socioambiental e econômico-financeiro  7

Temas materiais para a Copel  
Geração e Transmissão Aspectos materiais GRI Standards Disclosures GRI

Saúde e segurança do trabalho Saúde e segurança do trabalho;  
Emprego

403-1; 403-2; 403-3; 403-4; DMA G4-
EU16 (Políticas e requisitos relacionados 
à saúde e segurança de funcionários e 
funcionários de empresas contratadas e 
subcontratadas); G4-EU18

Governança corporativa
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; 206-
1; 415-1

Ambiente regulatório

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

201-4; 307-1; 419-1

Desempenho econômico-financeiro Desempenho econômico-financeiro 201-1; 201-3; 201-4

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

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

Gestão do capital humano Emprego; Treinamento e Educação

102-8; 102-41; 401-1; 401-2; 401-3; 
401-2; 401-3; 404-1; 404-2; 404-3; 
404-3; DMA G4-EU14 (Disponibilidade 
de mão-de-obra especializada)

Gestão de riscos e eficiência 
operacional Estratégia; Eficiência do sistema; Acesso 102-15; 102-30; G4-EU11; G4-EU12;  

G4-EU30

Relacionamento com comunidades 
do entorno

Impactos, econômicos indiretos; 
Comunidades locais; 
Saúde e segurança do consumidor 

203-1; 203-2; 413-1; 413-2; DMA G4-
EU20 (Abordagem para gerenciar os 
impactos do deslocamento); G4-EU22; 
G4-EU23; G4-EU24; G4-EU25  

Planejamento energético e aumento 
da demanda

Perfil organizacional; Disponibilidade e 
confiabilidade; Gestão da demanda

DMA G4-EU6 (Abordagem de gestão 
para assegurar disponibilidade de curto 
e longo-prazo e confiabilidade); DMA 
G4-EU7 (Programas de gerenciamento 
da demanda, incluindo programas 
residenciais, comerciais e industriais); 
G4-EU10

Pesquisa, Desenvolvimento e 
Avanços tecnológicos Pesquisa e desenvolvimento

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

Satisfação de clientes e 
consumidores

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

Gestão de recursos hídricos Água 303-1; 303-2; 303-3; 306-1; 306-5

Mudanças climáticas Desempenho econômico; Emissões; Perfil 
organizacional

201-2; 305-1; 305-2; 305-3; 305-4; 
305-5; 305-6; 306-7; G4-EU5

Biodiversidade e uso da terra Biodiversidade 304-1; 304-2; 304-3; 304-4; G4-EU13

Diversidade Diversidade e igualdade de oportunidades 405-1; 405-2
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2.2. PERFIL DA EMPRESA GRI 102-4, 102-6

A Copel Geração e Transmissão S.A. (Copel GeT) 
é uma sociedade anônima de capital fechado, 
subsidiária integral da Companhia Paranaense 
de Energia, que atua com tecnologia de ponta 
nas áreas de geração e transmissão de energia. 
Constrói, opera e mantém um sistema elétrico  
com parque gerador de usinas (hidrelétricas,  

térmicas e eólicas), linhas de transmissão e 
subestações, inclusive em parceiras por meio de 
Sociedades de Propósito Específico (SPEs), além  
de comercializar a energia gerada. Embora esteja 
sediada em Curitiba, no Paraná, a Copel GeT está 
presente em dez estados brasileiros, conforme 
mapa a seguir: 
GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-7

MT

MA

RN

PR

RS

SC

SP

MG

BA

GO

Linha de Transissão

Usina Hidrelétrica

Subestação

Usina Eólica
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Principais produtos (%) Brasil Região Sul Paraná

Geração de energia 
elétrica1 3,1 21,12,3 49,32,3

Transmissão de energia 
elétrica4 2,4 11,6 21,6

2.2.1. Participação no mercado 

Nota:
1. Capacidade instalada. Não incluídas as participações  
da Copel e as usinas eólicas.
2. Não incluída a Usina de Itaipu.
3. Não inclui as usinas do Rio Paranapanema.
4. O mercado se refere à Receita Anual Permitida (RAP). 

Prêmios / Certificações Certificador

Selo Clima Paraná Ouro – redução do efeito estufa Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sema)

Viva Voluntário 2018 - Categoria Voluntariado no Setor Público Casa Civil (Governo Federal)

Destaque em Governança em empresas estatais B3

500 maiores do sul - Maior receita líquida e maior patrimônio 
líquido Revista Amanhã

500 maiores do sul - Maior receita líquida no setor de energia Revista Amanhã

500 maiores do sul - Maior empresa do Paraná Revista Amanhã

150 Melhores Empresas para Trabalhar RevistaVocê S/A

Selo SESI  ODS - Boas práticas referentes aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - categoria Indústria Serviço Social da Indústria –(SESI)

Melhores Práticas Socioambientais - Detentores das melhores 
Práticas Socioambientais Benchmarking Brasil

Certificado Empresa Cidadã - informações apresentadas no 
relatório Social

Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, Sistema 
Firjan e Fecomércio

Prêmio Abraconee de Melhor Divulgação das Demonstrações 
Contábeis do exercício de 2017 - 3º lugar   na categoria grandes 
empresas do setor de energia elétrica

Associação Brasileira dos Contadores do Setor de Energia Elétri-
ca (Abraconee)

Reconhecimento pela implantação das salas de apoio a ama-
mentação Ministério da Saúde

2.2.2. Prêmios e certificações 

Copel Geração e Transmissão vence prêmio  
SESI ODS  
A Copel Geração de Transmissão recebeu, em 2018, o 
prêmio Sesi ODS para Indústrias que Contribuem para 
o Desenvolvimento de um Mundo mais Sustentável. 
A empresa ficou em primeiro lugar na categoria 
Grandes Indústrias com o projeto Vilas Sustentáveis, 
com o case da Vila Residencial de Faxinal do Céu, 
superando empresas como Volvo, Renault, Engie e 
Electrolux. A revelação dos vencedores aconteceu 
em Curitiba, durante o Congresso Sesi ODS. 

O projeto
A Vila Residencial de Faxinal do Céu foi criada na 
década de 70, na época da construção da Usina de 
Foz do Areia/Governador Bento Munhoz da Rocha 
Netto para abrigar seus trabalhadores. Hoje, residem 
no local 180 famílias. Por estar afastada do centro 
urbano de Pinhão, a coleta de resíduos gerados na 
Vila é feita por empresa contratada e enviada ao 
aterro municipal três vezes na semana.

Em setembro de 2016, além da separação dos 
resíduos recicláveis, passou-se a estimular a 
separação de orgânicos e rejeitos com a utilização 
de um recipiente apropriado em todas as instalações 
da vila. 

O substrato resultante da decomposição do material 
é utilizado na produção de mudas e nas hortas 
dos próprios moradores da vila. Um acordo com a 
prefeitura prevê que futuramente o projeto seja 
levado para o entorno da Vila de Faxinal.
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(4) CANTAREIRA 
TRANSMISSORA 
DE ENERGIA S.A.

49% Total

2.2.3. Organograma societário

(1) COPEL          
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO      

S.A.         
100,0%

(4) PARANAÍBA 
TRANSMISSORA 
DE ENERGIA S.A.

24,5% Total

(5) UHE 
GOVERNADOR 
JAYME CANET 

JÚNIOR (MAUÁ)
51% Total

(5) UHE BAIXO 
IGUAÇU

30% Total

(3) FOZ DO 
CHOPIM 

ENERGÉTICA 
LTDA.

35,8% Total

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

(1) MARUMBI 
TRANSMISSORA 
DE ENERGIA S.A. 

100% Total

(1) COSTA OESTE 
TRANSMISSORA 
DE ENERGIA S.A.

100% Total

(2) UEG 
ARAUCÁRIA 

LTDA.
60% Total

(4) MATA DE 
SANTA GENEBRA 
TRANSMISSÃO 

S.A.
49% Total

(4) GUARACIABA 
TRANSMISSORA 

DE ENERGIA  
(TP SUL) S.A.

49% Total

(4) MATRINCHÃ 
TRANSMISSORA 

DE ENERGIA  
(TP NORTE) S.A.

49% Total

(4) INTEGRAÇÃO 
MARANHENSE 

TRANS. DE 
ENERGIA S.A.

49% Total

(4) CAIUÁ 
TRANSMISSORA 
DE ENERGIA S.A.

49% Total

(1) SÃO BENTO 
ENERGIA

100% Total

GE OLHO 
D’ÁGUA S.A.
100% Total

GE BOA 
VISTA S.A.
100% Total

GE  
FAROL S.A.
100% Total

GE SÃO BENTO 
DO NORTE S.A.

100% Total

(1) NOVA EURUS 
IV ENERGIAS 

RENOVÁVEIS S.A.
100% Total

(1) NOVA ASA 
BRANCA I 
ENERGIAS 

RENOVÁVEIS S.A.
100% Total

(1) NOVA ASA 
BRANCA II 
ENERGIAS 

RENOVÁVEIS S.A.
100% Total

(1) NOVA ASA 
BRANCA III 
ENERGIAS 

RENOVÁVEIS S.A.
100% Total

(1) SANTA MARIA 
ENERGIAS 

RENOVÁVEIS S.A.
100% Total

(1) SANTA 
HELENA 

ENERGIAS 
RENOVÁVEIS S.A.

100% Total

(1) VENTOS 
DE SANTO         
URIEL S.A.
100% Total

USINA DE 
ENERGIA EÓLICA 

CUTIA S.A.
100% Total

USINA DE 
ENERGIA EÓLICA 

GUAJIRU S.A.
100% Total

USINA DE 
ENERGIA EÓLICA 
JANGADA S.A.

100% Total

USINA DE 
ENERGIA EÓLICA 
MARIA HELENA 

S.A.
100% Total

USINA DE 
ENERGIA EÓLICA 
POTIGUAR S.A.

100% Total

USINA DE 
ENERGIA EÓLICA 
ESPERANÇA DO 
NORDESTE S.A.

100% Total

USINA DE 
ENERGIA EÓLICA 

PARAÍSO DOS 
VENTOS DO 

NORDESTE S.A.
100% Total

CENTRAL 
GERADORA EÓLICA 

SÃO BENTO DO 
NORTE I S.A.
100% Total

CENTRAL 
GERADORA EÓLICA 

SÃO BENTO DO 
NORTE II S.A.
100% Total

CENTRAL GERADORA 
EÓLICA SÃO BENTO 
DO NORTE III S.A.

100% Total

CENTRAL 
GERADORA EÓLICA 
SÃO MIGUEL I S.A.

100% Total

CENTRAL 
GERADORA EÓLICA 
SÃO MIGUEL II S.A.

100% Total

CENTRAL 
GERADORA EÓLICA 
SÃO MIGUEL III S.A.

100% Total

Notas:
1. Subsidiária Integral
2. Controladas
3. Coligadas
4. Controladas em conjunto
5. Consórcios

Obs.: A controlada UEG Araucária Ltda. detêm participação de 
19,31% na GBX Tietê II Empreendimentos Participações S.A.
Ver Nota Explicativa nº 1.1.3.

(1) CUTIA 
EMPREENDIMENTOS 
EÓLICOS SPE S.A.

100% Total
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2.2.4. Copel GeT em números 

Em R$ mil (exceto quando indicado de outra forma) 2018 2017 variação %

INDICADORES CONTáBEIS

Ativo total  18.279.362  16.829.586  8,6 

Caixa e equivalentes de caixa  825.034  554.350  48,8 

Títulos e valores mobiliários  210.861  210.137  0,3 

Dívida total  6.604.886  5.515.606  19,7 

Dívida líquida  5.568.991  4.751.119  17,2 

Receita operacional bruta  4.052.550  4.128.934  (1,8)

Deduções da receita  427.217  414.894  3,0 

Receita operacional líquida  3.625.333  3.714.040  (2,4)

Custos e despesas operacionais  2.100.174  2.350.572  (10,7)

Equivalência patrimonial  129.189  87.367  47,9 

Resultado das atividades  1.525.159  1.363.468  11,9 

Ebitda ou Lajida  1.994.237  1.799.319  10,8 

Resultado financeiro  (418.325)  (546.770)  (23,5)

IRPJ/CSLL  365.524  172.402  112,0 

Lucro operacional  1.236.023  904.065  36,7 

Lucro líquido do exercício  870.499  731.663  19,0 

Patrimônio líquido  9.060.227  8.571.576  5,7 

Juros sobre o capital próprio / Dividendos referente ao exercício  216.949  350.000  (38,0)

INDICADORES ECONôMICO-FINANCEIROS

Liquidez corrente (índice)  0,6  0,5  20,0 

Liquidez geral (índice)  0,7  0,7  -  

Margem do Ebitda ou Lajida (Ebitda ou lajida/receita operacional líquida) (%)  55,0  48,4  13,6 

Dívida total sobre o patrimônio líquido (%)  72,9  64,3  13,4 

Margem operacional (lucro operacional/receita operacional líquida) (%)  34,1  24,3  40,3 

Margem líquida (lucro líquido/receita operacional líquida) (%)  24,0  19,7  21,8 

Participação de capital de terceiros (%)  50,4  49,1  2,6 

Rentabilidade do patrimônio líquido (%)1  10,2  9,0  13,3 

2.3. REFERENCIAL ESTRATÉGICO
A Copel GeT adota as diretrizes expressas no referencial estratégico da Companhia, que balizam sua gestão 
e orientam todas as ações e decisões internas e externas. 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.

Notas:
1.  LL ÷ (PL inicial)
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ÉTICA
Resultado de um pacto coletivo que  

define comportamentos individuais alinhados  
a um objetivo comum.

RESPEITO ÀS PESSOAS 
Consideração com o próximo.

DEDICAÇÃO 
Capacidade de se envolver de forma  

intensa e completa no trabalho contribuindo  
para a realização dos objetivos  

da organização.

TRANSPARÊNCIA
Prestação de contas das decisões e  

realizações da Companhia para informar  
seus aspectos positivos ou negativos a todas  

as partes interessadas.

SEGURANÇA E 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.

PRINCÍPIOS E VALORES

2.3.1. Diretrizes estratégicas da Copel GeT
A estratégia da Copel orienta a condução e a operação dos negócios em busca da Visão mencionada na 
pág. 11. Para isso, a Companhia mantém um processo estruturado de planejamento estratégico, revisado 
anualmente considerando as mudanças nos setores de atuação e na economia, as alterações regulatórias e as 
demandas das partes interessadas. Além das diretrizes corporativas da Copel, há outras que são estabelecidas 
pelo Conselho de Administração para os negócios de geração e transmissão:

Diretrizes Estratégicas – GRI 102-16

Ampliar a participação no mercado 
de geração e transmissão de forma 

sustentável e rentável

Investir em inovação, buscar as 
melhores práticas e pesquisar novas 

tecnologias

Renovar e modernizar os ativos com visão 
de longo prazo

Maximizar a rentabilidade da 
comercialização de energia Otimizar os recursos da concessão Manter as concessões e autorizações

Treinar e capacitar os empregados 
continuamente Reter o conhecimento Primar pela segurança no trabalho

2.4. GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE 
A Copel Geração e Transmissão possui em 
sua estrutura, além das áreas operacionais, 
administrativas e financeiras, a Superintendência de 
Meio Ambiente da Geração e Transmissão (SMA), 
subdividida em duas áreas principais: Departamento 

de Gestão Socioambiental (DGSA) e Departamento 
de Monitoramento, Manejo e Controle Ambiental 
(DMMC). Adicionalmente, a Empresa constituiu, 
em maio de 2018, o Comitê Permanente de 
Sustentabilidade, composto por empregados que 
representam todas as superintendências, sendo  
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2.4.1. Sistema de Gestão Integrado
A Copel GeT obteve a certificação OHSAS 
18001:2007 – Sistemas de Gestão da Segurança e 
Saúde no Trabalho nos processos Operar e Manter 
Infraestrutura de Geração de Energia para as Usinas 
Hidrelétricas Gov. Ney Braga (GNB) e Gov. José 
Richa (GJR). Com essa conquista, a GeT teve, pela 
primeira vez, usinas certificadas nas três normas 
de referência do Sistema de Gestão Integrado.

O Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do 
Trabalho se baseia na referência internacional OHSAS 
18001, versão 2007, e está aderente aos objetivos 

Usina ISO 
9001

ISO 
14.001

OHSAS 
18.001

Usina Hidrelétrica Governador 
José Richa (Salto Caxias) 2005 2017 2018

Usina Hidrelétrica Governador 
Ney Aminthas de Barros Braga 
(Segredo)

2005 2017 2018

Usina Hidrelétrica Governador 
Bento Munhoz da Rocha Netto 
(Foz do Areia)

2005 2018 -

Pequena Central Hidrelétrica 
Salto do Vau 2005 2018 -

2.4.2. Compromissos voluntários

 » Agenda 2030 GRI 102-43

 » Pacto Global GRI 102-43

 » Programa Cidades do Pacto Global GRI 102-43

 » Movimento Nacional ODS Nós Podemos GRI 102-43

 » Contribuição Empresarial para Promoção da 
Economia Verde e Inclusiva

 » Declaração: Chamada à Ação para os Governos 
no Combate à Corrupção

 » Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a 
Corrupção

 » Erradicação do Trabalho Infantil
 » Erradicação do Trabalho Forçado ou 

Compulsório
 » Combate à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes
 » Combate à prática de Discriminação e 

Valorização da Diversidade
 » Prevenção do Assédio Moral e do Assédio 

Sexual
 » Respeito à Livre Associação Sindical e Direito à 

Negociação Coletiva

que um dos membros do Comitê é o Diretor. O órgão 
está subordinado ao Conselho de Administração da 
Copel GeT. GRI 102-20

O trabalho executado por essas equipes é 
norteado pela atuação da Copel, que está baseada 
em práticas de sustentabilidade reconhecidas 
mundialmente, como o Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE – B3), os Indicadores Ethos para 
Modelos de Negócios Sustentáveis e Responsáveis 
e a Corporate Sustainability Assessment da 
RobecoSAM, que permitem o direcionamento e a 
avaliação do desempenho, bem como a comparação 
das iniciativas adotadas pela Copel com as melhores 
referências mundiais e nacionais; a Global Reporting 
Initiative (GRI), o Relato Integrado, a Carbon 
Disclosure Project (CDP) e o Global Greenhouse 
Gas Protocol (GHG), por meio da qual relata seu 
desempenho e engaja seus diversos públicos 
de interesse; e o Programa de Pró-equidade de 
gênero e raça e Princípios de Empoderamento de 
Mulheres (WEPs), que possibilita à Copel avaliar 
seu desempenho com relação à diversidade.

Com essa atuação, em 2018 a Copel conseguiu 
permanecer na carteira do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE – B3), que vigorará até o fim de 
2019. A Companhia também se manteve na carteira 
do FTSE 4Good Emerging Index, índice que mede o 
desempenho das empresas nos âmbitos ambiental, 
social e de governança elaborado pela empresa 
independente FTSE, composta pela The Financial 
Times e pela London Stock Exchange.

estratégicos da Companhia de “Promover a cultura 
da segurança, da saúde e da qualidade de vida” e 
“Minimização de riscos do portfólio dos negócios”.

Os processos de Operação e Manutenção (O&M) 
das usinas da Copel são certificados desde 2005 
na norma NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão 
da Qualidade. Em 2009, a Superintendência de 
Operação e Manutenção da Geração, na época, 
lançou um projeto audacioso com o propósito de 
implantar a norma NBR ISO 14001 – Sistema de 
Gestão Ambiental e a OHSAS 18001 – Sistema 
de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, 
englobando as usinas geradoras da Companhia. Em 
2017, GNB e GJR foram certificadas na norma NBR 
ISO 14001:2015 e, 2018, obtiveram a certificação 
de Segurança e Saúde no Trabalho, emitida pela 
fundação Vanzolini.
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 » Princípios para Educação Executiva Sustentável 
(PRME)

 » Convênio com prefeituras para implantação de 
hortas comunitárias GRI 102-43

 » Apoio a associações e cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis para coleta 
seletiva solidária GRI 102-43

 » União com instituições para ação de 
voluntariado corporativo GRI 102-43

 » Participação de associações representativas do 
setor elétrico (ver item 2.4.3)

Instalações da Copel abrigam o primeiro Hub Local 
2030 do mundo
Durante o High Level Political Forum, realizado  
em julho de 2018, em Nova Iorque, o Estado  
do Paraná foi convidado pela Secretária-Geral Adjunta 
da ONU, Amina J. Mohammed, a estabelecer um 
modelo inovador para acelerar a implementação da 
Agenda 2030 em nível regional e local, denominado 
Hub Local 2030.

Em setembro de 2018, o Hub Local 2030 foi 
inaugurado no espaço de reuniões da Copel 
denominado Chapéu do Pensador, localizado em meio 
ao Bosque da Companhia, em Curitiba. O Hub 2030 é 
parte de uma rede que reúne o sistema ONU, governos 
locais, empresas e sociedade civil para desenvolver 
e implementar colaborativamente soluções para o 
avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), e sistematizar e relatar conjuntamente as ações 
e projetos transformadores conectados aos objetivos 
da Agenda 2030.

O Paraná foi escolhido para instalar o Hub Local 2030 
devido ao seu protagonismo histórico com as agendas 
globais, em especial o Pacto Global e o Programa 
Cidades. A sistematização de ações e indicadores, 
bem como os avanços do Estado em prol dos ODS, 
serão periodicamente reportados à Secretária-Geral 
Adjunta da ONU. Será possível, também, acessar 
linhas internacionais de financiamento para projetos em 
território paranaense. A iniciativa amplia a atuação do 
centro regional do Programa Cidades do Pacto Global, 
inaugurado no final de 2017 no prédio-sede da Copel e 
que hoje está instalado em espaço integrado ao Hub.

A Copel mantém, sedia e coordena esse centro para 
a região Sul do Brasil em parceria com o Conselho 
Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social 
(Cedes) e o Serviço Social Autônomo – Paranacidade 
desde outubro de 2017. Já aderiram à iniciativa 41 
municípios paranaenses e o Paraná está participando da 
plataforma City Partnerships Challenge, que possibilitará 
a capacitação de municípios no desenvolvimento 
de projetos sustentáveis e o financiamento dessas 
iniciativas por fundos internacionais parceiros. Esse 
projeto terá duração de dois anos.

2.4.3. Participação em entidades GRI 102-13

A Copel GeT participa das seguintes entidades:

 » Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar)
 » Associação Brasileira das Empresas Geradoras 

de Energia Elétrica (Abrage)
 » Associação Brasileira das Grandes Empresas de 

Transmissão de Energia Elétrica (Abrate)
 » Associação Brasileira de Concessionárias de 

Energia Elétrica (ABCE)
 » Comitê Benchmarking (CBEG)
 » Associação Brasileira de Manutenção e Gestão 

de Ativos (Abraman)
 » Associação dos Produtores Independentes de 

Energia (Apine)
 » Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB)

2.5. RESPONSABILIDADE COM AS PARTES 
INTERESSADAS 
GRI 102-42 

A Copel GeT realizou, em 2018, o mapeamento de 
suas partes interessadas (stakeholders) com base 
em metodologias nacionais – como o manual de 
engajamento Takao Diálogos para Sustentabilidade e 
o Manual de Engajamento desenvolvido pelo Instituto 
Votorantim –, e internacionais, como as propostas pelo 
International Council on Mining and Metals (ICMM), 
pela International Finance Corporation (IFC) e pelo AA 
1000 - Accountability. Os critérios utilizados para a 
priorização foram impacto, influência, dependência, 
poder, proximidade da relação e representação. A 
relevância das partes interessadas foi determinada 
como Expressiva, Moderada ou Limitada, conforme 
uma escala de pontuação.

Os públicos considerados prioritários são: acionistas, 
clientes, comunidades, concorrentes, empregados, 
fornecedores, financiadores e parceiros (SPEs 
e consórcios). Como são partes interessadas 
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fundamentais para o setor elétrico, o Ministério de 
Minas e Energia (MME) e os órgãos a ele ligados – 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE) e Operador Nacional do 
Sistema (ONS) – também merecem especial atenção.

Sustentabilidade é o nome dado à capacidade 
de equilibrar e manter sustentáveis as relações 
ambientais, econômicas e sociais, de forma a 
garantir que o uso dos recursos naturais, hoje,  
não comprometa sua conservação e sua 
disponibilidade para as gerações futuras. A Copel GeT 
busca seguir essa premissa em seu relacionamento 
com as partes interessadas.

A Empresa segue a Política de Sustentabilidade da 
Copel, que está alinhada com o Código de Conduta 
e com a Política de Governança Corporativa. Ela 

pode ser consultada no link http://www.copel.com/
hpcopel/sustentabilidade/.

A Copel também disponibiliza desde junho de 2014, 
em atendimento às Leis Estadual nº 16.595/2010 e 
Federal 12.527/2011, e ao Decreto nº 4531/2012, 
o Portal da Transparência, por meio do qual as 
partes interessadas podem consultar as mais 
diversas informações sobre a Companhia, como 
ações e programas, licitações e contratos, controle 
de estoque, resultados de inspeções e auditorias, 
repasses e transferências de recursos financeiros, 
relação de empregados, concursos públicos, canal de 
comunicação confidencial, entre outras.

A Copel disponibiliza, ainda, uma série de canais de 
atendimento, conforme listado na tabela a seguir.
GRI 102-43

STAKEHOLDERS CANAIS FORMAS DE CONTATO

Acionista
Clientes
Comunidade/Sociedade
Público Interno
Fornecedores
Meio Ambiente
Poderes Públicos

Web site www.copel.com

Atendimento por e-mail às partes interessadas copel@copel.com

Atendimento telefônico às partes interessadas Fone: 0800 51 00 116

410 locais de atendimento presencial Atendimento presencial em todo o Estado 
do Paraná

Canal de Comunicação Confidencial - recebe 
comunicações confidenciais sobre o descumprimento 
do código de conduta, dispositivos legais e normativas 
internas relativas à contabilidade, controles internos ou 
assuntos de auditoria.

Fone: 0800 643 5665

Conselho de Orientação Ética - discute, orienta as ações 
e examina os casos, propondo sansões no sentido de que 
a atuação da Companhia seja conduzida por princípios 
moralmente sãos. É composto por empregados da 
Companhia, de diferentes categorias profissionais, e 
coordenado por um representante da sociedade civil.

e-mail: conselho.etica@copel.com

Assembleia Geral de Acionistas Convocação com 30 dias de antecedência 
em jornais, site, CVM, [B3]

Área de Relações com Investidores – grandes acionistas e 
potenciais investidores

e-mail: ri@copel.com

Fone: 41 3222-2027 / 3331-3277

Fax: 41 3331-2849

Road shows

Conference calls

Acionista

Serviço de Atendimento aos Acionistas – SAA – 
pequenos acionistas

e-mail: acionistas@copel.com

Fone: 0800 41 2772

Gerência a custódia de ações – gerencia a custódia e 
presta serviços aos consumidores detentores de créditos 
do empréstimo compulsório

Fone: 41 3331-4269

Fax: 41 3331-2916

Rua Coronel Dulcídio, 800 - 3º andar

CEP: 80420-170 Curitiba – PR

Secretaria da Administração Societária - recebe e 
encaminha sugestões e solicitações de acionistas

Fone: 41 3310-5107

Fax: 41 3331-2768

e-mail: denise@copel.com

Teleconferências de resultados A cada três meses após a divulgação do 
resultado

Comunicados Sob demanda

Site de Relações com Investidores http://ri.copel.com/
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STAKEHOLDERS CANAIS FORMAS DE CONTATO

Clientes

Pesquisas anuais de satisfação Pesquisa anual qualitativa e quantitativa

Departamento de Contabilização e Comercialização de 
Energia Sob demanda

Comunidade/Sociedade

Eletricidadania - Programa Voluntariado Corporativo Voluntários da Copel que dispõem de até 4 
horas/mês para prestar serviço voluntário

Canal de Comunicação Confidencial 0800 643 5665

Canal Fale Conosco – Anuências Imobiliárias e Bordas de 
Reservatórios Sempre disponível no site da Copel

Reuniões com a comunidade do entorno, ONGs e 
indígenas, Prefeituras, Órgãos Ambientais Sob demanda

Empregados

Pesquisa de Clima Organizacional GPTW – Great Place to 
Work Pesquisa Anual

Comissão de Empregados para Negociação da 
Participação nos Lucros e Resultados - CENPLR. Convocatórias Assembleias

Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
- atuam em Segurança do Trabalho, contando com 16 
comissões, que totalizam 177 membros

Seminário Interno de Prevenção de 
Acidentes - (SIPATs)

Empregados participantes das Cipas 
Técnicos de segurança do trabalho

Canal de Comunicação Confidencial 0800 643 5665

Conversa em Dia (Programa Conexão GeT) Uma vez por ano

Fornecedores
Canal de Comunicação Confidencial 0800 643 5665

Workshops Uma vez por ano

Órgãos reguladores

Audiências Públicas Sob demanda

Consulta pública  Sob demanda

Grupos de estudo Cronograma diferente para cada tema 
estudado

2.6. DESEMPENHO OPERACIONAL 
2.6.1. Análise macroeconômica
Em 2018, a economia brasileira foi moldada 
por diversos elementos econômicos, políticos e 
institucionais que se refletiram na lenta recuperação 
e no baixo crescimento econômico do País. No final 
de maio, o Brasil registrou a maior greve dos últimos 
tempos, quando os caminhoneiros, insatisfeitos 
com os preços do diesel, bloquearam rodovias, o 
que provocou significativo desabastecimento de 
alimentos e combustível em todo território nacional. 
As incertezas externas provocadas por uma possível 
guerra comercial entre Estados Unidos e China, 
corroborado com o vaivém da saída do Reino Unido 
da União Europeia, causaram grandes oscilações no 
dólar e na bolsa de valores, o que, aliado às tensões 
internas do processo eleitoral brasileiro, derrubou 
ainda mais as estimativas para o crescimento 
econômico de 2018. Tal percepção se consolidou 
no recuo das expectativas de mercado para o PIB 
nacional levantadas a partir do Boletim Focus do 
Banco Central que, do pico de 2,9% em fins de 
fevereiro, caíram para 1,3% no final de dezembro. Por 
outro lado, o declínio das taxas de inflação e a Selic 

nos menores patamares desde 1998, em consonância 
com a modesta recuperação do mercado de trabalho, 
contribuíram para a expansão de 1,3% do produto 
interno bruto brasileiro, conforme divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –(IBGE).

Em âmbito regional, o Paraná já havia antecipado 
os movimentos de recuperação da crise desde o 
segundo semestre de 2016, colhendo os excelentes 
resultados do desempenho no campo, quando se 
observou safra recorde de 41,5 milhões de toneladas 
de grãos em 2017. A estimativa para 2018 ficou 
aquém do ano anterior, mas com produção em 
patamares superiores aos verificados em 2016, de 
modo que os efeitos positivos beneficiados pela 
renda agrícola foram refletidos sobre os segmentos 
industriais, diretamente vinculados à agricultura, 
e sobre os demais setores, como comércio e 
serviços. Além disso, o setor produtivo estadual 
veio recuperando progressivamente seus níveis de 
produção a partir do segundo semestre de 2017, 
com destaque para a indústria automobilística e de 
celulose e papel, apoiadas em parte, no mercado 
internacional. A expansão dos índices do comércio e 
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do setor de serviços no Paraná também apresentou 
significativo crescimento, associado aos diversos 
setores do comércio varejista ampliado. Em vista 
desse panorama, a economia paranaense registrou 
crescimento de 1,5% em 2018, segundo dados do 
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 
e Social - Ipardes.

2.6.2. Ambiente regulatório GRI 103-1, 103-2

Em 5 de julho de 2017, o Ministério de Minas e 
Energia (MME) fez uma consulta pública contendo 
proposta de medidas legais que viabilizem o futuro 
do setor elétrico com sustentabilidade a longo prazo, 
intitulando-a de “Aprimoramento do Marco Legal 
do Setor Elétrico”. A consulta pública foi realizada 
no período de 5 de julho a 17 de agosto de 2017  
e recebeu mais de 209 contribuições dos mais 
diversos segmentos. 

Em 9 de fevereiro de 2018, foi publicado no site do 
MME documento de fechamento da consulta pública 
contendo proposta compilada de aprimoramentos 
a serem realizados ao arcabouço regulatório de 
energia, motivados em especial por fenômenos 
tecnológicos, socioambientais e por fricções nos 
modelos de negócio existente. Entre os temas que 
foram discutidos, destacam-se:

 » Fim do regime de cotas para usinas hidráulicas 
prorrogadas ou licitadas, instituído pela Lei 
12.783/2013, e da destinação de parte do 
benefício econômico de outorgas para Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE), com vistas 
à redução desse encargo para a sociedade

 » Redução dos limites de acesso para o mercado 
livre de energia

 » Aproximação da formação de preço de curto 
prazo ao custo de operação do sistema

 » Possibilidade de separação de lastro e energia, 
atualmente comercializado de forma agregada

 » Efeito de migração de consumidores para o 
mercado livre

 » Mercado de atributos ambientais
 » Atração de capital externo para investimentos 

no setor elétrico brasileiro
 » Racionalização de descontos tarifários
 » Destinação de recursos da reserva global de 

reversão para o segmento de transmissão
 » Diretrizes para utilização de recursos de 

pesquisa e desenvolvimento
 » Modernização do mercado regulado
 » Desjudicialização do risco hidrológico

Em maio de 2018, os citados aprimoramentos, em 
sua maioria, foram apensados ao Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados, nº 1.917/2015, denominado 

PL da Portabilidade da Conta da Luz, na forma de 
substitutivo. O Projeto de Lei aguarda aprovação 
dessa Câmara para posterior submissão e aprovação 
no Senado, e sanção Presidencial.

Caso o projeto seja convertido em Lei, haverá ainda 
a necessidade da regulamentação superveniente 
desses temas. Por essa razão, há muitas incertezas 
relacionadas à proposta de futuro do setor elétrico. 
Todavia, a Copel acompanha e atua em conjunto na 
construção do novo marco regulatório, inclusive, 
por intermédio de Associações que a representam,  
de audiências e consultas públicas instituídas  
pelo Poder Concedente e a Aneel, com vistas  
a mitigar riscos e antever novas oportunidades para 
os negócios da Companhia.

2.6.3. Prorrogação das Concessões
As concessões dos segmentos de geração, 
transmissão e distribuição são regidas pela Lei nº 
12.783, de 11 de janeiro de 2013. No segmento de 
geração hidráulica, para as concessões de usinas 
alcançadas pelo art. 19 da Lei nº 9.074/1995, que 
englobam a maioria das usinas da Copel, ficou 
instituída a possibilidade da prorrogação no regime 
de cotas de garantia física pelo prazo de até 30 anos, 
uma única vez, mediante aceitação de condições 
expressas, como tarifa regulada, alocação da energia 
ao mercado regulado e submissão a padrões de 
qualidade. Já às concessões de geração de usinas 
termelétricas, a critério do poder concedente, 
institui-se a possibilidade de prorrogação, pelo prazo 
de 20 anos, uma única vez, desde que assegurem a 
continuidade, a eficiência na prestação do serviço e 
a segurança do sistema.  

No segmento de transmissão, para as concessões 
de transmissão de energia elétrica alcançadas pelo 
§ 5º do art. 17 da Lei nº 9.074/1995, a critério do 
poder concedente, ficou instituída possibilidade da 
prorrogação pelo prazo de 30 anos, uma única vez, 
de modo a assegurar a continuidade, a eficiência na 
prestação do serviço e a modicidade tarifária.
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Concessões de Geração
Nos anos de 2014 e 2015, venceram quatro 
concessões de geração da Copel: Rio dos Patos,  
com 1,8 MW; Usina Governador Pedro Viriato Parigot 
de Souza - GPS, com 260,0 MW; Mourão, com 
8,2  MW; e Chopim I, com 1,8 MW de capacidade 
instalada. Após conhecimento das condições de 
prorrogação, procedeu-se às análises possíveis, 
concluindo pela não viabilidade da prorrogação 
dessas usinas. A UHE Rios dos Patos teve sua  
concessão extinta, sem posterior relicitação, por 
falta de condições operacionais. A Companhia 
assinou instrumento de promessa de compra e venda  

Fluxo de Energia - Copel GeT Consolidado 2018 2017 Variação % 

Geração Própria (líquida de perdas)  19.096  20.572 (7,2)

Dona Francisca  141  141 0,0 

Copel Comercialização  180  628 (71,3)

Outros  -    287 (100,0)

Disponibilidade Total 19.417 21.628 10,2

Contratos Bilaterais  6.211  8.427 (26,3)

Contratos Bilaterais (Copel Comercialização)  2.422  27 8.870,4 

Contratos CBR  162  50 224,0 

Consumidores Livres  3.960  3.861 2,6 

CCEAR – COPEL Distribuição  92  87 5,7 

CCEAR – Outras  1.716  1.678 2,3 

Entrega/ Cessão MRE  4.413  6.103 (27,7)

CCEE (MCP) - líquida de compras  213  1.246 (82,9)

CER  334  357 (6,4)

Perdas e diferenças  (107)  (207) (48,3)

dos ativos remanescentes. O valor negociado foi de  
R$ 9,1 milhões.

As UHEs GPS e Mourão foram relicitadas pelo poder 
concedente, por mais 30 anos, sendo a primeira delas 
arrematada pela Copel. A UHE Chopim I teve seu regime 
de exploração alterado, por advento da lei, passando 
a condição de registro em favor da Companhia. 

A concessão vencida mais recentemente foi a da Usina 
Termelétrica de Figueira, em 26 de março de 2019. 
Em 24 de maio de 2017, a Companhia protocolou sua 
intenção de prorrogar esta concessão, ressaltando 
porém, que firmará os necessários contratos e/ou 
aditivos somente após conhecer e aceitar os termos 
contratuais e as regras que orientarão todo processo 
relacionado à prorrogação da outorga. 

Concessões de Transmissão
No ano de 2015, venceu a maior concessão de 
transmissão da Copel, conhecida como Concessão 
das Instalações Existentes ou Contrato nº 060/2001. 
Após conhecimento das condições de prorrogação, 
procedeu-se às análises e avaliações, optando  
pela prorrogação do contrato de transmissão, por 
mais 30 anos, nos termos da Lei 12.783/2013, 
detalhadas na Nota Explicativa - NE nº 8.3 das 
Demonstrações Financeiras.

2.6.4. Fluxo de energia (em % e GWh) 

Notas:
CBR: Contratos bilaterais regulados
CCEAR: Contrato de Comercialiação de Energia no Ambiente 
Regulado
MRE: Mecanismo de Realocação de Energia
CCEE (MCP): Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(Mercado de Curto Prazo)
CER: Contrato de Energia de Reserva

2.6.5. Segmentos de Negócios GRI 102-7

Geração
A Copel opera 35 usinas próprias e participa em outras 
duas usinas, sendo 17 hidrelétricas, 18 eólicas e 
duas termelétricas, com capacidade instalada total de 
5.563,5 MW e garantia física de 2.564,2 MW médios, 
conforme quadro:
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Usinas em Operação em 31.12.2018 - Características Físicas

Empreendimentos
Potência 
Instalada 

(MW)

Garantia 
Física 
(MW 

médios)

Propriedade %

Potência 
Instalada 

(MW)  
Proporc.

Garantia 
Fisica 
(MW 

Médios) 
Proporc.

Início de 
Operação 
Comercial 

Vencimento  
de Outorga

HIDRELÉTRICAS

UHE Gov. José Richa (Salto Caxias)(1)  1.240,0  605,6 100%  1.240,0  605,6 18.02.1999  04.05.2030 

UHE Gov. Ney Aminthas de Barros Braga 
(Segredo)(1)

 1.260,0  578,5 100%  1.260,0  578,5 29.09.1992  15.11.2029 

UHE Gov. Bento Munhos da Rocha Netto 
(Foz do Areia)(1)

 1.676,0  603,3 100%  1.676,0  603,3 01.10.1980  17.09.2023 

UHE Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza 
(GPS)

 260,0  109,0 100%  260,0  109,0 03.09.1971  04.01.2046 

UHE Gov. Jayme Canet Júnior (Mauá)  361,0  197,7 51%  184,1  100,8 23.11.2012  02.07.2042 

UHE Guaricana  36,0  16,1 100%  36,0  16,1 01.01.1957  15.08.2026 

UHE Chaminé  18,0  11,6 100%  18,0  11,6 01.01.1930  16.08.2026 

PCH Cavernoso II  19,0  10,5 100%  19,0  10,5 15.05.2013  27.02.2046 

UHE Apucaraninha  10,0  6,7 100%  10,0  6,7 06.04.1949  12.10.2025 

UHE Derivação do Rio Jordão  6,5  5,9 100%  6,5  5,9 02.12.1997  15.11.2029 

CGH Marumbi  4,8  2,4 100%  4,8  2,4 05.04.1961 (2)

UHE São Jorge  2,3  1,5 100%  2,3  1,5 01.01.1945  03.12.2024 

CGH Chopim I  2,0  1,5 100%  2,0  1,5 28.05.1963 (3)

UHE Cavernoso  1,3  1,0 100%  1,3  1,0 07.12.1965  07.01.2031 

CGH Melissa  1,0  0,6 100%  1,0  0,6 31.01.1966 (4)

CGH Salto do Vau  0,9  0,6 100%  0,9  0,6 01.01.1959 (4)

CGH Pitangui  0,9  0,1 100%  0,9  0,1 01.01.1911 (4)

Total das Hidrelétricas 4.899,7 2.152,6 4.722,8 2.055,7

EóLICAS

Santa Maria  29,7  15,7 100%  29,7  15,7 23.04.2015  07.05.2047 

Santa Helena  29,7  16,0 100%  29,7  16,0 06.05.2015  08.04.2047 

Olho d'Água  30,0  15,3 100%  30,0  15,3 25.02.2015  31.05.2046 

São Bento do Norte  30,0  14,6 100%  30,0  14,6 25.02.2015  18.05.2046 

Eurus IV  27,0  14,7 100%  27,0  14,7 20.08.2015  26.04.2046 

Asa Branca I  27,0  14,2 100%  27,0  14,2 05.08.2015  24.04.2046 

Asa Branca II  27,0  14,3 100%  27,0  14,3 15.09.2015  30.05.2046 

Asa Branca III  27,0  14,5 100%  27,0  14,5 04.09.2015  30.05.2046 

Farol  20,0  10,1 100%  20,0  10,1 25.02.2015  19.04.2046 

Ventos de Santo Uriel  16,2  9,0 100%  16,2  9,0 22.05.2015  08.04.2047 

Boa Vista  14,0  6,3 100%  14,0  6,3 25.02.2015  27.04.2046 

Cutia  23,1  9,6 100%  23,1  9,6 22.12.2018  04.01.2042 

Esperança do Nordeste  27,3  9,1 100%  27,3  9,1 29.12.2018  10.05.2050 

Guajiru  21,0  8,3 100%  21,0  8,3 29.12.2018  04.01.2042 

Jangada  27,3  10,3 100%  27,3  10,3 29.12.2018  04.01.2042 

Maria Helena  27,3  12,0 100%  27,3  12,0 29.12.2018  04.01.2042 

Potiguar  27,3  11,5 100%  27,3  11,5 29.12.2018  10.05.2050 

Palmas(5)  2,5  0,5 100%  2,5  0,5 12.11.1999  28.09.2029 

Total das Eólicas  433,4  206,0  433,4  206,0 6%

TERMELÉTRICAS

UTE Figueira  20,0  10,3 100%  20,0  10,3 08.04.1963  26.03.2019 

UTE Araucária(6)  484,1  365,2 60%  387,3  292,2 27.09.2002  22.12.2029 

Total das Termelétricas  504,1  375,5  407,3  302,5 9%

TOTAL DAS FONTES  5.837,2  2.734,1  5.563,5  2.564,2 2.564,2

Notas:
(1) Garantia Física revisada em virtude dos novos montantes estabelecidos 
pela Portaria MME nº 178 de 03.05.2017, com efeitos a partir de 
01.01.2018
(2) Em processo de homologação na Aneel.   
    

(3) Registro conforme Despacho Aneel n° 182/2002 e Resolução Aneel 
n° 5.373/2015.     
(4) Registro conforme Despacho Aneel nº 182/2002.  

(5) Sem garantia física definida pelo MME, valor estimado com base na 
geração média.
(6) A Copel ainda possui participação de 20% na usina.
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GRI 103-1, 103-2

Para cumprir com importantes diretrizes estratégicas e de sustentabilidade estabelecidas para o negócio de 
geração, a Companhia tem como principal objetivo aumentar a participação de fontes alternativas renováveis 
na matriz energética, de forma rentável e sustentável. 

A composição do parque gerador por fonte é a seguinte: 

Atualmente, a Companhia está concentrando esforços na construção de 9 usinas, que adicionarão 564,7 MW 
de capacidade instalada e 298,5 MW médios de garantia física ao parque gerador, com previsão de início de 
operação comercial no decorrer de 2019, conforme quadro:

Parque de Geração
Garantia Física por Fonte

8%

12%

80%

Hidrelétricas

Eólicas

Termelétricas

Parque de Geração  
projetado para 2019

Garantia Física por Fonte

9%

11%

80%

Hidrelétricas

Eólicas

Termelétricas
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Projetos de Usinas em Construção - Características Físicas 
GRI G4-EU10

Empreendimento
Potência 
Instalada 

(MW)

Garantia 
Física 
(MW 

médios)

Propriedade 
%

Potência 
Instalada 

(MW) 
Proporc.

Garantia 
Fisica 
(MW 

Médios) 
Proporc.

Previsão de 
Operação 
Comercial

Vencimento de 
Outorga

HIDRELÉTRICAS

UHE Colíder  300,0  178,1 (1) 100%  300,0  178,1 09.03.2019 (3) 16.01.2046

UHE Baixo Iguaçu  350,2  172,4 (2) 30%  105,1  51,7 08.02.2019 (3) 14.09.2049 (4)

Total das Hidrelétricas  650,2  350,5 405,1 229,8  

EóLICAS

Paraíso dos Ventos do Nordeste  27,3  10,6 100%  27,3  10,6 05.01.2019  10.05.2050

São Bento do Norte I  23,1  10,1 100%  23,1  10,1 31.01.2019  03.08.2050

São Bento do Norte II  23,1  10,8 100%  23,1  10,8 29.01.2019  03.08.2050 

São Bento do Norte III  23,1  10,2 100%  23,1  9,6 09.04.2019  03.08.2050 

São Miguel I  21,0  9,3 100%  21,0  9,3 14.02.2019  03.08.2050 

São Miguel II  21,0  9,1 100%  21,0  9,1 02.02.2019  03.08.2050 

São Miguel III  21,0  9,2 100%  21,0  9,2 14.02.2019  03.08.2050 

Total das Eólicas  159,6  69,3  159,6   68,7  

TOTAL DAS FONTES 809,8  419,8  564,7   298,5 

Notas:
(1) Garantia física revisada em virtude dos novos montantes estabelecidos pela Portaria da Secretaria Planej. e Desenv. Energético nº 
213/2017.       
(2) Garantia física revisada em virtude dos novos montantes estabelecidos pela Portaria da Secretaria Planej. e Desenv. Energético nº 
11/2017.       
(3) Entrada da primeira unidade geradora (Nota Explicativa nº 38.2).       
(4) Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, que considera o excludente de responsabilidade de 756 dias.

Foram investidos R$ 4,0 bilhões nos empreendimentos de geração ainda em construção até 31 de dezembro 
de 2018. Do total, R$ 3,1 bilhões se referem ao incremento de ativo imobilizado em curso das usinas próprias 
e em consórcio, e o restante se refere ao investimento nas empresas eólicas. 

No segmento de geração de energia elétrica, destacam-se também:

 » Usina Hidrelétrica Colíder: a Copel Geração 
e Transmissão conquistou a concessão para 
implantação e exploração da usina por 35 
anos no leilão de energia realizado pela Aneel 
em 30 de julho de 2010, com 300 MW de 
capacidade instalada. A usina, localizada no 
Rio Teles Pires, entre os municípios de Nova 
Canaã do Norte e Itaúba, em Mato Grosso, teve 
as obras iniciadas em 2011 e deve absorver R$ 
2,4 bilhões em investimentos. A previsão de 
entrada em operação comercial era junho de 
2018, entretanto, devido a questões de caso 
fortuito e de força maior, tais como incêndio no 
canteiro de obras, atos do poder público, atrasos 
na entrega de equipamentos, nos serviços de 
montagem eletromecânica e na construção da 
linha de transmissão associada à usina, além de 

não ter sido emitida a Licença de Operação pela 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato 
Grosso - SEMA/MT —  o empreendimento sofreu 
impactos no seu cronograma, de modo que a 
geração comercial da usina foi postergada. Outras 
informações estão contidas na Nota Explicativa nº 
16.4 das Demonstrações Financeiras.

 » Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu: com participação 
de 30% no empreendimento, sendo 70% da 
Neoenergia, o investimento total é estimado em R$ 
2,5 bilhões. O início da geração comercial ocorreu 
em fevereiro de 2019. Outras informações estão 
contidas na NE nº 16.5.1 das Demonstrações 
Financeiras.

 » Modernização da Usina Termelétrica de Figueira: a 
Companhia iniciou os trabalhos de modernização 
em 2015, visando aumentar sua eficiência e 
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reduzir a emissão de gases e partículas resultantes 
da queima do carvão. Até o primeiro trimestre de 
2016, os trabalhos se desenvolveram de forma 
satisfatória, porém a partir do 2º trimestre do 
mesmo ano a empresa contratada para a execução 
dos serviços teve problemas para manter a 
execução das atividades do contrato, culminando 
na quase paralisia da obra. Diante desse quadro, a 
Companhia substituiu a empresa contratada para 
dar continuidade a à modernização, reiniciando a 
obra no começo do segundo semestre de 2017, 
com previsão de conclusão em 2019.
 » Eólicas Complexo Cutia e Complexo Bento 

Miguel: está em fase de conclusão a construção 
e início da entrada em operação comercial do 
maior empreendimento eólico da Copel Geração e 
Transmissão.  Denominado Cutia Empreendimentos 
Eolicos - CEE S.A., está dividido em dois grandes 
complexos: (a) Complexo Cutia, composto por 
sete parques eólicos (Guajiru, Jangada, Potiguar, 
Cutia, Maria Helena, Esperança do Nordeste e 
Paraíso dos Ventos do Nordeste), com 180,6 MW 
de capacidade total instalada e 71,4 MW médios 
de garantia física, localizados no Estado do Rio   

Linhas e Subestações de Transmissão em Operação

Linhas e Subestações de 
Transmissão Propriedade Circuito Tensão (kV) Extensão 

(km)

Capacidade 
Transformação 

(MVA)

Previsão
de Operação 
Comercial

Vencimento 
da Outorga

LINHAS E SUBESTAÇõES PRóPRIAS 3.032 13.302

Contrato nº 
060/2001 

Instalações 
de trans-
missão diver-
sas (1)

Ambos  Diversas 2.064 12.352 Diversos  31.12.2042 

Contrato nº 
075/2001 

LT Bateias - 
Jaguariaíva CS  230 kV 137 - 01.11.2003 16.08.2031 

Contrato nº 
006/2008 

LT Bateias - 
Pilarzinho CS  230 kV 32 - 14.09.2009 16.03.2038 

Contrato nº 
027/2009 

LT Foz do 
Iguaçu - Cas-
cavel Oeste

CS  525 kV 116 - 06.12.2012 18.11.2039 

Contrato nº 
010/2010

LT Arara-
quara 2 - 
Taubaté

CS  500 kV 334 - 27.07.2018 05.10.2040 

Contrato nº 
015/2010 

SE Cerquil-
ho III -  230/138 kV - 300 01.06.2014 05.10.2040 

Contrato nº 
022/2012 

LT Londrina - 
Figueira C2
 
LT Foz do 
Chopim - Sal-
to Osório C2

CS 

CS

230 kV 

230 kV

92 
 

10 

- 

- 

 30.06.2015  26.08.2042  

Contrato nº 
002/2013 

LT Assis - 
Paraguaçu 
Paulista II

SE Paraguaçu 
Paulista II

CD

-

230 kV 

230 kV

42 
 

- 

- 
 

200 

25.01.2016 24.02.2043 

Contrato nº 
005/2014 

LT Bateias 
- Curitiba 
Norte

SE Curitiba 
Norte

CS

-

230 kV 

230/138 kV 

31 

- 

- 

300 

 29.07.2016 28.01.2044 

Grande do Norte; e (b) Complexo Bento Miguel: 
composto por seis parques eólicos (São Bento  
do Norte I, São Bento do Norte II, São Bento do 
Norte III, São Miguel I, São Miguel II e São Miguel III)  
com 132,3 MW de capacidade total instalada e 
58,7 MW médios de garantia física, localizados no 
Estado do Rio Grande do Norte. Outras informações 
estão contidas na Nota Explicativa nº 16.6 das 
Demonstrações Financeiras.

Transmissão
O segmento tem como principal atribuição prover 
os serviços de transporte e transformação da 
energia elétrica, sendo responsável pela construção, 
operação e manutenção de subestações, bem como 
pelas linhas destinadas à transmissão de energia. 

A Companhia detém propriedade integral e 
participa de concessões de transmissão em 
operação correspondentes a 6.628 km de linhas 
de transmissão, com potência de transformação 
de suas subestações na ordem de 14.974 MVA. A 
seguir, a composição das linhas e subestações de 
transmissão em operação:
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Linhas e Subestações de Transmissão em Operação

Linhas e Subestações de 
Transmissão Propriedade Circuito Tensão (kV) Extensão 

(km)

Capacidade 
Transformação 

(MVA)

Previsão
de Operação 
Comercial

Vencimento 
da Outorga

Contrato nº 
021/2014 

LT Foz do 
Chopim - 

Realeza
SE Realeza

CS

-

 230 kV 

230/138 kV 

 52 
 

- 

- 
 

150 

 05.03.2017  04.09.2044 

Contrato nº 
022/2014 

LT Assis - 
Londrina C2 CS 500 kV  122 -  05.09.2017  04.09.2044  

SOCIEDADES DE PROPóSITO ESPECÍFICO  3.596  1.672 

Costa Oeste Transmissora de 
Energia S.A. 100%

Contrato nº 
001/2011

Contrato nº 
001/2012 

LT Cascavel 
Norte - Cas-
cavel Oeste

LT Cascavel 
Norte - 
Umuarama 
Sul

SE Umuarama

CS

CS

-

 230kV 
 

230 kV 
 

230/138 kV 

 30 
 

130 

- 

 
 

- 
 

300 

31.08.2014

27.07.2014 

 

11.01.2042

Caiuá Transmissora de Energia 
S.A. 49%  

Contrato nº 
007/2012  

LT Umuarama 
- Guaíra

LT Cascavel 
Oeste - 
Cascavel 
Norte

SE Santa 
Quitéria - SF6

SE Cascavel 
Norte

CS

CS

-

-

 230 kV 
 

230 kV 
 

230/138/13,8 
kV 
 

230/138/13,8 
kV 

 105 
 

37 

- 

- 

- 

- 
 

400 
 

300 

12.05.2014

02.07.2014

01.06.2014

02.07.2014 

 09.05.2042 

Marumbi Transmissora de 
Energia S.A. 100%

Contrato nº 
008/2012  

LT Curitiba - 
Curitiba Leste

SE Curitiba 
Leste

CS

-

 525 kV 

 525/230 kV 

29 

- 

- 
 

672 

 28.06.2015  09.05.2042 

Integração Maranhense e 
Transmissora de Energia S.A.

49%

Contrato nº 
011/2012  

LT Açailândia 
- Miranda II  CS  500 kV 365 - 02.12.2014  09.05.2042  

Matrinchã Transmissora de 
Energia (TP NORTE) S.A. 49%

Contrato nº 
012/2012

LT 
Paranatinga - 
Ribeirãozinho

LT Paranaíta - 
Cláudia

LT Cláudia - 
Paranatinga

SE Paranaíta 
(2)

SE Cláudia (2)

SE  
Paranatinga 
(2)

CD

CD

CD

-

-

- 

 500 Kv 
 

500 Kv 
 

500 Kv 
 

500 Kv 
 

500 Kv 
 

500 Kv 

355 

300 
 

350 

- 

- 

- 

- 
 

- 

- 

- 
 

- 
 
- 

 29.07.2016  09.05.2042
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Linhas e Subestações de Transmissão em Operação

Linhas e Subestações de 
Transmissão Propriedade Circuito Tensão (kV) Extensão 

(km)

Capacidade 
Transformação 

(MVA)

Previsão
de Operação 
Comercial

Vencimento 
da Outorga

Guaraciaba Transmissora de 
Energia S.A. 49%

Contrato nº 
013/2012

LT 
Ribeirãozinho 
- Rio Verde 
Norte C3

LT Rio Verde 
Norte - 
Marimbondo II

SE  
Marimbondo II(2)

CS

CD

-

 500 Kv 
 

500 Kv 

500 Kv 

 250 
 

350 

 -  

 - 

 - 

 - 

30.08.2016  09.05.2042 

Paranaíba Transmissora de 
Energia S.A

24,5%

Contrato nº 
007/2013

LT Barreiras II - 
Rio das Éguas

LT Rio das 
Éguas - 
Luziânia

LT Luziânia - 
Pirapora 2

CS

CS

CS

 500 Kv 
 

500 Kv 
 

500 Kv 

 239 
 

368 
 

346   

 - 
 

- 
 

-  

31.08.2014 11.01.2042

Cantareira Transmissora de 
Energia S.A.

49%

Contrato nº 
019/2014

LT Estreito - 
Fernão Dias  CD  500 Kv    342    - 05.03.2018  04.09.2044 

Total das Eólicas     6.628   14.974   

As concessões de transmissão em operação em 31 de dezembro de 2018 geram atualmente uma RAP à Copel 
Geração e Transmissão de R$ 807,4 milhões, proporcional à sua participação nos empreendimentos.

Atualmente, a Companhia concentra esforços nos empreendimentos apresentados no quadro a seguir, que 
adicionarão 1.408 km de extensão e 4.500 MVA de capacidade de transformação ao conjunto de linhas e 
subestações de transmissão próprios e em parceria:

Notas:
(1) Concessão prorrogada nos termos da MP nº 579/2012.       
(2) Exclusivo para controle reativo das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional, melhorando a qualidade da energia transmitida. 
    

Linhas e Subestações de 
Transmissão Propriedade Circuito Tensão (kV) Extensão 

(km)

Capacidade 
Transformação 

(MVA)

Previsão
de Operação 
Comercial

Vencimento 
da Outorga

LINHAS E SUBESTAÇõES PRóPRIAS  522,8 900

Contrato nº 
006/2016
 

LT Curitiba leste - 
Blumenau

LT Baixo Iguaçu - 
Realeza

 CS 
 

CS 

  525 KV 
 

230 KV 

  142,0 
 

38,0 

 -

-

 04.04.2021   06.04.2046 

LT Curitiba centro 

SE Medianeira

SE Curitiba centro

SE Andira leste

  Subterrâneo 

- 
 
- 

 - 

  230 KV 
 

230/138 KV 
 

230/138 KV 
 

230/138 KV 

  8,5 

-

-

-

-

300

300

300

 

04.09.2019  

 

06.04.2046 

SOCIEDADES DE PROPóSITO ESPECÍFICO   885,0 3.600

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 50,1%  

Contrato nº 
001/2014 
 

LT Itatiba - Bateias

LT Araraquara 2 - 
Itatiba

LT Araraquara 2 - 
Fernão Dias

SE Santa Bárbara 
d’Oeste (1)

SE Itatiba (1)

 CS 

 CS 

 CS 

 - 

 - 

 500 Kv 
 

500 Kv 
 

500 Kv 
 

440 kV 
 

500 kV 

  414,0 
 

222,0 
 

249,0 

-

-

-

-

-

-

-

31.08.2019
  

13.05.2044 
 

SE Fernão Dias    -    500/440 kV   - 3.600  01.06.2019   13.05.2044  

Total das Eólicas      1.408    4.500   

Notas:
(1) Exclusivo para controle reativo das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional, melhorando a qualidade da energia transmitida. 
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Obras de transmissão:
 » Lote E - Leilão Aneel nº 05/2015: Através do 

contrato de concessão de prestação serviços 
de transmissão nº 06/2016 que contempla  
uma série de empreendimentos que deverão 
entrar em operação até setembro de 2019 e 
outras obras, tais como a linha de transmissão 
500 kV Blumenau – Curitiba Leste com previsão 
de operação comercial para março de 2021. 
O empreendimento possibilitará aumento de  
RAP para a Copel GeT na ordem de R$ 118,0 
milhões, quando todos os empreendimentos 
estiverem concluídos. O Lote E foi divido  
em diversos projetos que estão em estágios 
distintos, possuindo obras na fase de 
comissionamento das instalações e outras com 
a execução em andamento.

Além das obras conquistadas nos leilões 
promovidos pela Aneel, a Copel GeT tem as 
obras provenientes das resoluções autorizativas 
com o objetivo ampliar e melhorar as instalações 
existentes, tais como:

 » Resolução Autorizativa nº 5.711/2016: 
implantação, na subestação 230 kV Figueira, 
do 1º banco de capacitores 138kV - 15 Mvar, 
com investimento de R$ 4,8 milhões e RAP de 
aproximadamente R$ 0,8 milhão, a partir da 
entrada em operação comercial, prevista para 
março de 2020.

 » Resolução Autorizativa nº 5.834/2016: 
implantação, na subestação 230 kV Apucarana, 
do banco de capacitores 138 kV - 30 Mvar, com 
investimento de cerca de R$ 5,5 milhões e RAP 
de aproximadamente R$ 0,9 milhão a partir da 
entrada em operação comercial, prevista para 
março de 2020.

com investimento de cerca de R$ 14,8 milhões 
e permitiu o incremento de RAP na ordem  
de R$ 2,5 milhões, a partir da entrada em 
operação comercial.

 » Resolução Autorizativa nº 5.930/2016: no 
dia 14 de outubro de 2018, o ONS emitiu o  
TLD referente à implantação na subestação 500 
kV Bateias, de banco de reatores de barra, em 
500 kV - 200 Mvar, com investimento de cerca 
de R$ 30,0 milhões e RAP de aproximadamente 
R$ 4,3 milhões.

Outros destaques
 » LT 500 kV Araraquara - Taubaté: no dia 27 de 

julho de 2018, o ONS emitiu o Termo de Liberação 
Definitiva - TLD para o empreendimento, 
composto pela implantação das Instalações 
de Transmissão, conforme o Leilão Aneel nº 
01/2010. Lote A: contempla a construção e 
operação de 334,3 km de linhas de transmissão 
em 500kV, do pórtico da SE Araraquara 2 até 
as proximidades da SE Taubaté e as respectivas 
entradas de linhas, interligações de barras e 
demais equipamentos, que possibilitou um 
aumento de RAP para a Copel GeT na ordem de 
R$ 30,0 milhões.

 » Resolução Autorizativa nº 5.776/2016: no 
dia 29 de julho de 2018, o ONS emitiu o 
TLD na subestação 230 kV Sarandi, do  
2º autotransformador 230/138kV - 150 MVA, 
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3. Dimensão Governança Corporativa
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GRI 103-1, 103-2

3.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

A gestão de governança corporativa da Copel tem 
como referência a Lei nº 13.303/2016, conhecida 
como Lei das Estatais, o Código de Melhores Práticas 
de Governança Corporativa, do Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa (IBGC), a Instrução 
CVM nº 586/2017, as determinações da Securities 
and Exchange Commission (SEC), e a Lei Sarbanes-
Oxley (SOX). A Companhia conta com uma Política 
de Governança Corporativa, na qual estabelece sua 
responsabilidade, seus objetivos e compromissos, 
calcados nos princípios de transparência, equidade, 
prestação de contas e responsabilidade corporativa.

A Copel foi a primeira empresa do setor elétrico brasileiro 
a ser listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque, em 
1997. Sua marca também está presente, desde junho 
de 2002, na Comunidade Econômica Europeia, devido 
ao seu ingresso na Latibex – o braço latino-americano 
da Bolsa de Valores de Madri (Espanha). No Brasil, a 
Copel integra o Nível 1 de governança corporativa da 
[B3]. A Companhia conquistou, em dezembro de 2018, 
a certificação no Programa Destaque em Governança 
de Estatais da bolsa de valores brasileira.

Para que a atuação 
da Companhia seja 
permanentemente 
conduzida por princí-
pios éticos, todos que 
atuam em seu nome 
são regidos por um 
Código de Conduta 
desenvolvido em con- 
sonância com os 
valores da Copel, os 
Princípios do Pacto 
Global e a Política  
de Governança Cor-
porativa.

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. 

A estrutura de administração da Copel é formada  
por quatro órgãos deliberativos permanentes, 
divididos por níveis de responsabilidade e 
assessorados por comitês técnicos. GRI 102-18

ORGANOGRAMA DA COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Assembleia Geral

Conselho Fiscal

Conselho de Administração da 
Subsidiária Integral

Diretoria Reunida

Copel Geração e  
Transmissão S.A.

Diretor Jurídico e de Relações 
Institucionais

Diretor de Finanças

Diretor Adjunto

Diretor de Finanças
Sup Administrativo-Financeira  

da GeT SGT

Sup de Engenharia e Obras de GeT SOE

Sup de Transmissão de Energia STR

Sup de Gestão do Patrimônio 
Imobiliário da GeT SGP

Sup de Gestão das Participações 
da GeT SGG

Sup de Operações de GeT SOS

Sup de Implantação de Colíder SIC

Sup de Meio AMbiente da GeT 
SMA

Coordenador de Gest e Qualidade 
GeT CGGT

Sup de Geração de Energia SGE
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GRI 102-22

Assembleia Geral
É o órgão máximo da Companhia, com poderes para 
deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu 
objeto social. É regido pela legislação aplicável.

Conselho de Administração (CAD)
Órgão de deliberação estratégica e colegiada, 
responsável por definir a orientação superior 
da Companhia, zelando pela proteção de seu 
patrimônio, a consecução de seu objeto social, 
além de ser responsável por orientar a diretoria 
para a maximização do retorno do investimento, 
agregando valor ao negócio com sustentabilidade.  
GRI 102-22, 102-23

Conselho de Administração da Copel Geração e 
Transmissão – CAD GeT
O funcionamento e as competências do CAD GeT 
são estabelecidos em seu Estatuto Social. Os 
membros do órgão têm mandato unificado de dois 
anos, podendo ser reeleitos. É composto por três 
membros, sendo que um é o Diretor Presidente da 
Copel Geração e Transmissão e um é o Diretor da 
Copel, a Controladora. O Presidente do Conselho de 
Administração da GeT é indicado pela Copel, sendo 
substituído, em suas ausências e impedimentos, 
pelo Conselheiro escolhido por seus pares. O 
órgão realiza reuniões ordinárias quatro vezes ao 
ano e os conselheiros podem, ainda, reunirem-se 
eventualmente, sempre que entenderem necessário, 
em qualquer data, em reuniões extraordinárias do 
Colegiado, obedecida a convocação, por escrito, 
pelo seu Presidente, com antecedência de 72 horas, 
funcionando com a presença de maioria simples.

Compete ao CAD GeT:

 » Assegurar ações da Copel GeT para garantir os 
resultados ajustados por meio de contrato de 
gestão com a Copel

 » Decidir sobre assuntos estratégicos da Copel 
GeT

 » Eleger, destituir, aceitar renúncia, substituir 
Diretores da Copel GeT e fixar-lhes as atribuições, 
na forma do presente Estatuto Social

 » Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar livros, 
documentos e atos obrigacionais da Copel GeT

 » Manifestar-se sobre o relatório da administração 
e as contas da Diretoria

 » Estabelecer critérios para a alienação e/ou cessão 
em comodato de bens do ativo permanente, 
a constituição de ônus reais e a prestação de 
garantias, quando o valor da operação ultrapassar 
2% do patrimônio líquido

 » Decidir sobre outros casos que lhe forem 
submetidos pela Diretoria

 » Convocar, por seu Presidente ou Secretário 
Executivo a Assembleia Geral, sendo que:

• As deliberações do Conselho de Administração 
serão por maioria simples de votos
• As atas das reuniões do Conselho de 
Administração que contiverem deliberações 
destinadas a produzir efeitos perante terceiros 
serão arquivadas no Registro do Comércio e 
publicadas 

Compete ao Presidente do Conselho de 
Administração conceder licença a seus membros, 
presidir as reuniões, dirigir os trabalhos e proferir, 
além do voto pessoal, o de qualidade. As licenças 
do Presidente serão concedidas pelo Conselho.

Conselho Fiscal
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
Órgão executivo de administração e representação 
da Copel (Holding), com responsabilidade de 
assegurar o funcionamento regular da Companhia, 
em alinhamento à estratégia geral traçada pelo 
Conselho de Administração. É composto por 
um Diretor Presidente, um Diretor de Gestão 
Empresarial, um Diretor de Finanças e de Relações 
com Investidores, um Diretor Jurídico e de Relações 
Institucionais, um Diretor de Desenvolvimento de 
Negócios, e um Diretor de Governança, Risco e 
Compliance. A Companhia conta, ainda, com um 
Diretor Adjunto.

Compete ao Diretor de Finanças e de Relações com 
Investidores da Copel (Holding) exercer a função não 
remunerada de Diretor de Finanças das subsidiárias 
integrais, a menos que legislação específica 
determine diretor exclusivo.

Compete ao Diretor Jurídico e de Relações 
Institucionais da Companhia exercer a função 
não remunerada de Diretor Jurídico e de Relações 
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Institucionais da Copel GeT, da Copel DIS e da  
Copel Energia.

Comitê de Auditoria Estatutário
Órgão de assessoramento ao Conselho de 
Administração, composto, em sua maioria, por 
conselheiros independentes, escolhidos entre os 
membros do Conselho de Administração e em 
conformidade com a legislação aplicável. Esse 
órgão tem a finalidade de proteger os interesses dos 
acionistas e demais partes interessadas a partir do 
monitoramento da qualidade das demonstrações 
financeiras e dos controles internos, e da 
conformidade, da integridade e do gerenciamento de 
riscos da organização. 

Comitê Permanente de Divulgação de Atos e Fatos 
Relevantes
Órgão vinculado à Diretoria de Finanças e de Relações 
com investidores que tem como finalidade gerir a 
Política de Divulgação de Informações e Preservação 
de Sigilo da Companhia, sendo responsável pela 
aprovação das informações a serem divulgadas ao 
mercado e pelo monitoramento e disponibilização 
de informações privilegiadas à área responsável pela 
comunicação com os órgãos reguladores e demais 
agentes do mercado de capitais.

3.2. PRÁTICAS DE INTEGRIDADE

A Copel, como sociedade por ações de capital 
aberto e constituída sob forma de sociedade  
de economia mista, controlada pelo Governo 
do Estado do Paraná, integra a Administração 
Indireta Estadual e está subordinada às disposições 
constitucionais, legais e regulamentares acerca  
da existência e atuação de um Sistema de Controles 
Internos que, em síntese, tem a finalidade de  
reunir informações, salvaguardar os ativos das 
instituições, promover a eficiência operacional, 
assegurar a observância das leis, normas e políticas 
vigentes e apoiar o controle externo no exercício de 
sua missão institucional. 

Em conformidade com o disposto na Lei nº 
13.303/2016, a Copel publicou, em 2017, seu 
Programa de Integridade, conjunto de mecanismos 
internos de integridade, ética, transparência, gestão 
de riscos, controles internos, compliance, auditoria 
interna e aplicação do Código de Conduta, que 
devem ser observados por todos os empregados, 
administradores e conselheiros fiscais. O Programa 
tem como objetivo prevenir, detectar e remediar 
possíveis atos que tenham impacto sobre a 
Companhia. GRI 102-16

Um dos focos das práticas de integridade da Copel 
são o combate à corrupção. Nacionalmente, é aplica a 
Lei Anticorrupção e seu Decreto 8.420, que implicam 

em obrigações como, por exemplo, a implantação 
de programas de integridade e a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática 
de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira. A falta de aderência à legislação acarreta 
em riscos que podem comprometer o negócio das 
organizações no longo prazo. 

Nesse sentido, o Programa de Integridade da 
Copel destaca medidas de prevenção, detecção 
e remediação de atos lesivos à Companhia, que 
envolvam, por exemplo, a ocorrência de suborno, 
propina, conflitos de interesses, fraudes em processos 
de licitação, pagamentos, entre outros. Ele permite a 
gestão integrada dos controles internos, constituindo 
ambiente planejado para fornecer garantia razoável 
de que as autorizações e registros das transações 
contábeis sejam realizados adequadamente, de forma 
a permitir a elaboração e divulgação de relatórios 
financeiros em conformidade com as normas 
vigentes. A estrutura de controles internos segue os 
padrões do Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO), que é um 
framework reconhecido internacionalmente.

O Programa de Integridade e o Código de Conduta 
são os mais relevantes instrumentos norteadores 
para a prevenção e o combate à corrupção, porém 
a Copel possui outros documentos complementares 
ao tema: a Política de Gestão Integrada de Riscos 
Corporativos, a Política de Transações com Partes 
Relacionadas, a Política de Integridade, a Política 
do Canal de Denúncias e a Norma Administrativa 
de Prevenção e Tratamento de Fraude e Corrupção. 
Esses materiais estão alinhados 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 
de promover a sustentabilidade, a conduta ética e as 
melhores práticas de governança corporativa. Além 
disso, seus princípios estão baseados na Carta de 
Princípios de Responsabilidade Social, na Convenção 
da ONU contra a Corrupção e nas diretrizes da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE).
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3.2.1. Avaliação dos riscos de corrupção GRI 205-1

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 deficiências na ocasião 
do arquivamento do Formulário 20-F na Security and 
Exchange Comission (SEC), em abril de cada ano.

Também anualmente, as áreas de Gestão de Riscos e 
Compliance elaboram a Matriz de Riscos de Fraude e 
Corrupção com o propósito de identificar as potenciais 
ameaças e sua relação com os processos de negócio 
da Companhia. Nesse documento são indicadas as 
ações de tratamento para as vulnerabilidades e o 
público-alvo impactado.

Em 2018, os principais riscos identificados foram:

 » 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

Considerando a Copel (Holding) e as subsidiárias 
integrais, 100% das operações da Copel foram 
submetidas a avaliação de riscos relacionados 
a corrupção. Durante essa avaliação não foram 
identificados, em 2018, casos de corrupção. 
GRI 205-1, 205-3

3.2.2. Código de Conduta Empresarial GRI 102-16, 103-3

O Código de Conduta está em vigor desde 2003 
e suas disposições orientam os atos de todas as 
pessoas que exercem atividades em nome da Copel. 
Em 26 de março de 2018, foi publicada a terceira 
versão do documento, após revisão coordenada pelo 
Conselho de Orientação e Ética e pela Coordenação 
de Integridade Corporativa, visando à adequação 
à legislação, em especial à Lei Anticorrupção  
nº 12.846/2013, ao Decreto 8.420/2015 e à  
Lei 13.303/2016. 

A nova versão foi aprovada pelo Conselho de 
Administração da Copel e pelo Comitê de Auditoria 
Estatutária. Cada membro do CAD recebeu uma versão 
impressa em abril de 2018, momento em que assinou o 
termo de recebimento.

Também receberam o documento impresso os 
empregados, os diretores de empresas com participação 
da Copel e os fornecedores. A distribuição por toda a 
rede de contratados e prestadores de serviços fortalece 
os princípios difundidos e cria uma corrente de valor 
ético com todos as partes interessadas.

Ainda em 2018, empregados, estagiários e gestores da 
Copel participaram de curso no formato de educação a 
distância sobre o Código de Conduta no período de 8 
de junho a 8 de julho de 2018.

3.2.3. Canais de Denúncia GRI 102-17

Visando acolher opiniões, críticas, reclamações, 
denúncias e consultas pessoais, a Copel disponibiliza 
a seus públicos canais de comunicação específicos 
que, além de contribuir para o combate a fraudes e 
corrupção, também ampliam o relacionamento da 
organização com as partes interessadas.

Em seu Código de Conduta, a Copel ressalta o 
compromisso de garantir o anonimato e a apuração das 
manifestações registradas nesses canais, conforme 
os procedimentos estabelecidos no Programa de 
Integridade e a legislação relacionada. Também enfatiza 
a não retaliação ou punição contra seus profissionais ou 
quaisquer pessoas que apresentem críticas, sugestões, 
denúncias ou reclamações.
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Visando ao aprimoramento e à melhoria na percepção da garantia de anonimato ao denunciante, a Copel 
disponibilizou aos públicos interno e externo, no dia 14 de junho de 2018, seu novo Canal de Denúncias, 
gerido por empresa contratada por meio de processo licitatório. A iniciativa faz parte do conjunto de 
medidas que estão sendo adotadas com o objetivo de fortalecer a governança da Companhia. Com a 
terceirização, a quantidade de relatos recebidos apenas em 2018 chegou a mais de 48% de todas as 
comunicações acumuladas desde 2005, ano em que a Copel implantou seu primeiro Canal.

Todas as denúncias são tratadas de forma sigilosa, o que garante anonimato, confidencialidade e 
proteção do manifestante. A Copel incentiva a realização de denúncias sobre fraudes, corrupção, 
descumprimento de leis, normas ou do Código de Conduta, e demais ilícitos ou irregularidades que 
envolvam finanças, auditoria ou contabilidade.

0800 643-5665 e https://www.conformidade.com.br/CanalCopel/

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
28 não tratadas pelo Canal de Denúncias, para as 
quais os manifestantes receberam orientação sobre 
a utilização do canal adequado

Comissão de Análise de Denúncias de Assédio Moral 
(CADAM)

Comissão de atendimento e apoio a todo 
empregado vítima de assédio moral no 
ambiente de trabalho. As informações são 
confidenciais e tanto o denunciante quanto 
o denunciado têm garantia de preservação 
de identidade

cadam@copel.com

Disponível por demanda

Aberto somente ao público interno

Conselho de Orientação Ética (COE)

Órgão consultivo que aprecia e emite 
orientação em processos relacionados à 
conduta ética na Companhia, com prazo 
máximo de 90 dias para resposta final 

conselho.etica@copel.com

Disponível por demanda

Aberto somente ao público interno

3.3. AUDITORIAS 
3.3.1. Auditoria Interna
A auditoria interna é uma atividade independente e 
objetiva que presta serviços de avaliação (assurance) 
e consultoria com o propósito de adicionar valor e 
melhorar as operações de uma organização. A auditoria 
auxilia a alcançar os objetivos por meio da aplicação de 
uma abordagem sistemática e disciplinada de análise e 
melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento 
de riscos, de controle e de governança corporativa.(2)

Quanto à governança corporativa, a atividade de 
auditoria interna deve avaliar e fazer recomendações 
apropriadas para aprimoramentos, com o propósito de 
cumprir os seguintes objetivos: 

 » Promover a ética e os valores apropriados dentro 
da Empresa

 » Assegurar gestão do desempenho eficaz e a 
responsabilidade pela prestação de contas 

 » Comunicar de forma eficaz às áreas apropriadas 
da Empresa as informações relacionadas a risco 
e controle 

 » Coordenar de forma eficaz as atividades e 
comunicar a informação entre o conselho, os 
auditores externos e internos, e a administração

O artigo 15, inciso VI, do Estatuto Social define como 
uma das competências do Conselho de Administração 
dirigir, aprovar e revisar o plano anual dos trabalhos de 
auditoria interna dos processos de negócio e da gestão 
da Companhia. A Auditoria Interna também recebe 
supervisão do Comitê de Auditoria, composto por três 
membros do CAD.
 
Entre as principais atribuições da Auditoria Interna 
constam as seguintes atividades: desenvolver e 
executar o Plano Anual de Auditoria da Companhia, 
abrangendo a corporação Copel, suas unidades de 
negócio e participações; executar exames especiais 
de auditoria, mediante solicitações recebidas pelos 
canais competentes (Comitê de Auditoria, Canal de 
Recebimento de Informações Confidenciais e Diretores); 
elaborar e encaminhar relatórios com resultados dos 
trabalhos de Auditoria à Administração e ao Comitê de 
Auditoria, 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 

2Fonte: Institute of Internal Auditors (IIA) e o Instituto dos 
Auditores Internos do Brasil (Audibra) 

CANAL DE DENúNCIAS
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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.

3.3.2. Auditoria externa
Com relação à Auditoria Externa, a Copel Geração 
e Transmissão segue as diretrizes de Governança 
Corporativa da Copel, que, por sua vez segue 
dispositivos legais estabelecidos pela Instrução nº 381 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de 14 de 
janeiro de 2003.

A Companhia possui contrato com a Deloitte Touche 
Tohmatsu Auditores Independentes desde 21 de março 
de 2016, para prestação de serviços de auditoria das 
demonstrações financeiras. Os trabalhos necessários à 
avaliação do ano fiscal se estenderão até 30 de junho de 
2019, data que corresponderá ao seu termo, podendo 
ser prorrogado formalmente em até 24 meses. 

Seguindo o critério de rodízio dos auditores 
independentes, conforme instrução CVM nº 308/99, 
a Companhia troca a empresa responsável pela 
auditagem de suas demonstrações financeiras a cada 
cinco anos.

Para que a Companhia possa contratar outros serviços 
de seus auditores externos, o Comitê de Auditoria do 
Conselho de Administração analisa previamente se essa 
contratação pode resultar nas seguintes situações: 
criação de interesses conflitantes com o cliente da 
auditoria; colocação do auditor na posição de auditar o 
seu próprio trabalho; atuação em função de gestor ou 
como empregado do cliente da auditoria; ou colocação 
do auditor em posição de ser  advogado para esse 
cliente. O Comitê considera, ainda, se qualquer serviço 
prestado pela empresa de auditoria independente pode 
prejudicar, de fato ou aparentemente, a independência 
da firma. Sempre que necessário, o órgão pode 
contar com o apoio técnico da Auditoria Interna ou de 
consultoria independente para avaliação técnica. As 
discussões acerca da contratação de outros serviços 
do auditor independente são registradas nas atas de 
reuniões desse colegiado.

3.4. GESTÃO DE RISCOS GRI 102-11, 102-15, 103-1, 103-2 
A Copel possui uma Política de Gestão Integrada de 
Riscos Corporativos, que estabelece que a manutenção 
dos riscos deve ser mantida em níveis adequados. De 
acordo com o documento, esse processo se divide 
em cinco macro etapas: Identificação, Avaliação, 
Tratamento, Monitoramento e Comunicação. Esse 
modelo tem como base o Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission - Enterprise 
Risk Management (COSO – ERM) e o Código das 
Melhores Práticas de Governança Corporativa do 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

3.5.   EFICIêNCIA OPERACIONAL GRI 103-1, 103-2, G4-EU6

O processo de Operação e Manutenção Baseado em 
Confiabilidade aplicado na Empresa visa, por meio das 
análises de causa e efeito, definir as políticas ideais 
de gerenciamento de falha para evitar ou restringir 
suas consequências, quando aplicada a qualquer 
ativo físico, considerando o seu contexto operacional. 
Auxiliam um conjunto de ferramentas de suporte, 
entre os quais se destacam:

 » Reunião de Análise de Ocorrência de Falhas em 
Unidades Geradoras: as causas fundamentais das 
falhas são definidas em conjunto com as ações 
necessárias para evitar reincidência

 » Operação e Manutenção Baseadas em 
Confiabilidade - O&MBC: os riscos inerentes aos 
processos de operação e manutenção são tratados 
preventivamente dentro da filosofia de Operação 
e Manutenção Baseadas em Confiabilidade

 » Portal de aplicativos de apoio: conjunto de 
aplicativos para registro e controle de atividades 
de operação e manutenção na geração, como 
planejamento de manutenções, gestão de 
equipes, gestão de materiais, cadastro de 
equipamentos, registro de eventos, gestão de 
análise de ocorrências e cálculo de indicadores de 
desempenho de equipamentos

A melhoria contínua dos processos de operação e 
manutenção também é parte da execução do Sistema 
de Gestão Integrada (SGI) nas usinas.

Os riscos associados aos aspectos ambientais e 
perigos ocupacionais são identificados nos respectivos 
levantamentos de Aspectos e Impactos Ambientais 
(LAIA) e de Perigos e Riscos (LPR), cuja avaliação 
determina as medidas de controles necessárias para 
gestão dos mesmos.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 
publica o Relatório Anual de Desempenho, no qual 
são compilados os resultados de todas as usinas 
despachadas centralizadamente. Os dados dos 
agentes de geração são individualmente comparados 
com a média apresentada pelos demais agentes. 
De acordo com essas análises, nos últimos três 
anos o desempenho das usinas da Copel GeT, além 
das usinas nas quais a empresa presta serviços de 
operação e manutenção, está compatível com as 
usinas com o mais alto desempenho. Essa posição 
é confirmada pelo relatório emitido pela Associação 
Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica 
em seu Grupo de Trabalho de Manutenção de Usinas 
Hidráulicas. Adicionalmente, a simulação realizada 
pela Copel GeT seguindo a metodologia proposta pela 
Aneel para avaliação de desempenho das hidrelétricas 
demonstrou que as maiores usinas operadas pela 
subsidiária apresentam conceito excelente.
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4. Dimensão Econômico-Financeira
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GRI 102-7, 103-1, 103-2 

4.1. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Em 2018, a Receita Operacional Líquida teve decréscimo de R$ 88,7 milhões, representando 2,4% de redução 
em relação a 2017. Tal variação decorre principalmente de:

2018

2017

Fornecimento de 
energia elétrica 

Suprimento de 
energia elétrica

Disponibilidade da 
rede elétrica

Receita de 
construção

Outras receitas 
operacionais 

 648,9 615,2

2.061,2 
2.268,2 

 50,1  22,2 
 342,0 

 136,3 

 523,1 
672,1 

1 – Acréscimo de R$ 33,7 milhões na Receita de 
Fornecimento de Energia Elétrica, em virtude 
principalmente da atualização dos preços de venda 
dos contratos existentes e pelo crescimento das 
operações em 2018;  

2 – Redução de R$ 207,0 milhões em Suprimento 
de Energia Elétrica, devido, principalmente, a: 1) 
decréscimo da receita na CCEE decorrente do menor 
PLD médio no período, de R$ 287,62/MWh em 2018 
ante R$ 318,15/MWh em 2017; 2) despacho da UTE 
Araucária em 2017;

3 – Redução de R$ 149,0 milhões na Receita de 
Disponibilidade da Rede Elétrica, impactada devido, 
principalmente, ao reconhecimento do ajuste do 
laudo definitivo dos ativos RBSE em 2017 em  
R$ 183,0 milhões, e em 2018 foi reconhecido somente 
a atualização do ativo;

4 – Acréscimo de R$ 205,7 milhões na Receita 
de Construção, reflexo decorrente sobretudo do 
cálculo do ativo financeiro da Llinha de Transmissão 
Araraquara-Taubaté em 2017, que levaram em conta 
margem de construção negativa em função do 
aumento significativo do custo da obra e do atraso 
na entrada em operação. A Companhia contabiliza 
receitas relativas a construção ou melhoria da 
infraestrutura utilizada na prestação de serviços 
de transmissão de energia elétrica. Tais gastos 
correspondentes são reconhecidos na demonstração 
do resultado do período, como custo de construção, 
quando incorrido; 

5 – Aumento de R$ 27,9 milhões em Outras Receitas 
Operacionais, refletindo o aumento na renda de 
prestação de serviços de R$ 28,4 milhões. 

4.2. Custos e Despesas Operacionais

1 – Acréscimo de R$ 28,6 milhões em Energia 
Elétrica Comprada para Revenda, devido sobretudo 
a sazonalidade do PLD (Preço de Liquidação das 
Diferenças) médio mensal e de compras para minimizar 
os efeitos do GSF (Generation Scaling Factor);

2 – Aacréscimo de R$ 52,6 milhões em Encargos 
do Uso da Rede Elétrica, em virtude, principalmente, 

2018

2017

Energia elétrica 
comprada para 

revenda  

Encargos de  
uso da rede  

elétrica  

Matéria-prima e 
insumos para produção 

de energia elétrica

Custo de 
construção 

Provisões e 
reversões

390,7 362,1 
393,6 

341,0

 (56,0)

135,2 

277,3 278,1 

 25,4 

102,7 

Depreciação e 
amortização

 339,9 
348,5 

do aumento tarifário e da provisão dos encargos da 
infraestrutura de transmissão disponibilizada para a 
usina Colíder; 
 
3 – Redução de R$ 77,3 milhões em Matéria-prima  
e insumos para produção de energia elétrica  
devido ao despacho de energia da UEG Araucária  
em 2017.
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2018

2017

Pessoal e 
administradores

Planos previdenciários 
e assistencial

Material Serviços  
de terceiros

Outros custos e 
despesas operacionais

 360,0 
339,6

62,1 61,4

140,6

221,9
150,2

143,1

16,3 16,9

4 – Decréscimo de R$ 191,2 milhões em Provisões 
e reversões devido, principalmente, à reversão de 
provisão de litígio referente a indenização de terceiros 
no montante de R$ 90,2 milhões e à variação da 
provisão de impairment de ativos próprios de geração 
de R$ 1.201,2 milhões em 2018 ante à provisão de 
R$ 1.220,4 em 2017;

5 – Acréscimo de R$ 20,4 milhões em Pessoal  
e Administradores, refletindo o reajuste salarial 
conforme acordo coletivo de 3,97% em outubro 
de 2018 (1,63% em 2017), a variação de R$  
4,8 milhões de provisão para indenização por 
demissões voluntárias e aposentadorias, e maior 
valor de Participação nos Lucros ou Resultados 
– PLR, compensados pela redução do quadro  

de empregados e pela política de redução de custos;

6 – Acréscimo de R$ 0,7 milhões em Planos 
previdenciário e assistencial decorrente do reajuste 
das mensalidades dos planos assistenciais;

7 – Aumento de R$ 7,1 milhões em Serviços de 
terceiros, decorrente do maior valor em manutenção 
do sistema elétrico e das instalações; 

8 – Decréscimo R$ 81,3 milhões em Outros custos 
e despesas operacionais devido, principalmente,  
à receita de R$ 72,1 referente ao ressarcimento 
junto a fornecedores de bens dos parques eólicos  
do Complexo Brisa e à desativação e alienação  
de bens.

Em R$ milhões 2018 2017

Lucro líquido 870,5 731,7 

IRPJ e CSLL diferidos (5,2) (34,9)

IRPJ e CSLL  370,9 207,3 

Despesas (receitas) financeiras, líquidas 418,3 546,7 

Lajir/Ebit 1.654,5  1.450,8 

Depreciação e Amortização   339,9   348,5 

Lajida/Ebitda   1.994,4   1.799,3 

Receita Operacional Líquida - ROL   3.625,3   3.714,0 

Margem do Ebitda%   (Ebitda ÷ ROL) 55,0%  48,4% 

4.3. EBITDA ou LAJIDA

4.4. Resultado Financeiro
O resultado financeiro apresentou decréscimo de R$ 128,5 milhões devido, principalmente, ao aumento de 91,4% 
na receita financeira, decorrente, sobretudo, do reconhecimento de créditos tributários e da redução de 9,1% nas 
despesas financeiras, consequência do menor valor de variação monetária, cambial e encargos da dívida.

O Ebitda da Companhia, em 2018, foi de R$ 1.994,4 milhão, apresentando acréscimo de R$ 195,1 milhões 
em relação a 2017, o que representa 10,8% de aumento.



Relatório de responsabilidade socioambiental e econômico-financeiro 36

4.5. Valor Adicionado
GRI 201-1

No exercício de 2018, a Copel GeT apurou R$ 2.849,6 milhões de Valor Adicionado - total 13,3% 
superior ao do ano anterior, no montante de R$ 2.515,5. A demonstração, na íntegra, encontra-se nas  
Demonstrações Financeiras.

2018

7,6%

Acionistas

Retido

Terceiros

Pessoal

Governo

23%

19,9%

13,6%

35,9%

2017
13,7%

Acionistas

Retido

Terceiros

Pessoal

Governo

25,5%

14,9%

30,5%

4.6. Endividamento
A Companhia financia liquidez e necessidades de capital principalmente com recursos propiciados por 
operações e mediante financiamento externo, visando à ampliação e à modernização dos negócios ligados a 
geração e transmissão de energia. 

Divida por indexador

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

CDI/Selic

TJLP/TR

Dólar

IPCA

2%

9%

6%

83%

15,4%
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Os pagamentos ocorridos no ano totalizaram R$ 2.042,0 milhões, sendo R$ 1.584,3 milhões de principal e 
R$ 457,7 milhões de encargos.

O cronograma de vencimento da dívida de longo prazo, contemplando empréstimos, financiamentos e 
debêntures é: 

Em 2018, foram liberados os recursos listados a seguir:

Ingressos - 2018 (Em R$ milhões) Financiador Valor

8ª Liberação de Recursos UHE Colíder  BNDES 30

UHE Baixo Iguaçu  BNDES 162

Notas Promissórias - 4ª emissão  Notistas 600

4ª Emissão de Debêntures  Debenturistas 1.000

5ª Emissão de Debêntures  Debenturistas 290

Total  2.082

2020 2021 2022 2023 2024 Após 2024

 Moeda nacional  853.219  905.146  912.931  583.240  254.888  1.407.568 

 Total  853.219  905.146  912.931  583.240  254.888  1.407.568 

4.7. Lucro Líquido 
Em 2018, o lucro líquido foi de R$ 870,5 milhões, sendo 19,0% superior ao obtido no exercício anterior, de 
R$ 731,7 milhões. 
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Realizado Previsto Variação %

Empresas                     (em R$ milhões) 2018 2017 2019 2018-2017

Empreendimentos eólicos  831,0  566,0  66,4  38,0 

Geração  347,3  544,6  355,6  (95,5)

Transmissão  381,9  526,7  439,1  179,6 

Total 1.560,2 1.637,3 861,1  (4,7)

4.9. Programa de Investimentos
O programa de investimentos para 2019 foi aprovado em 13 de novembro de 2018 pela 41ª reunião 
ordinária do CAD. A seguir, os investimentos realizados e os previstos:

4.8. Lucro Líquido por Segmento
O lucro líquido segregado por segmento pode ser representado da seguinte forma:

2018

2017

Geração Transmissão

586,5 

 510,7 

284,0
221,0 

Os montantes realizados em 2018 e 2017 tiveram como objetivo finalizar principalmente as obras em 
andamento, o que também justifica a redução do orçamento previsto para 2019, visto que os principais 
projetos estão sendo concluídos.
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5. Dimensão Social e Setorial
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GRI 103-1, 103-2

5.1. ASPECTOS SOCIAIS INTERNOS

5.1.1. Capital Humano

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

Essa política versa sobre emprego e relações de 
trabalho; formação e desenvolvimento profissional; 
responsabilidade compartilhada no cumprimento das 
políticas da Copel e dos objetivos e metas; saúde e 
segurança no trabalho; qualidade de vida; carreira, 
remuneração e benefícios; clima organizacional; 
liderança; e comunicação. 

Paralelo a ela, existem também a Política de 
Segurança e Saúde do Trabalho, o Código de Conduta 
e o Manual do Copeliano. A Copel atua em linha 
com as convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e a Declaração 
Nacional dos Direitos Humanos, bem como com a 
legislação vigente. 

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

Perfil do Capital Humano
A Copel GeT possuía, ao fim de 2018, 1.660 
empregados, dos quais 1.316 eram homens 
e 344 mulheres. Foram admitidos 37 novos 
empregados em 2018 mediante concurso público 
e um foi reintegrado. Durante o mesmo período,  
176 empregados desligaram-se da Companhia. 
Desses, 154 pelo PDI. A taxa de rotatividade 
foi de 5,6% em 2018 e 3,1% em 2017. Todos os 
empregados da Copel possuem contratos regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
GRI 102-7, 102-8, 102-41, 405-1

Além dos empregados diretos, a Copel GeT atua 
com 693 terceirizados, prestadores de serviços em 
atividades como construção de linhas de transmissão, 
redes e subestações de energia elétrica; manutenção 
do sistema elétrico, de áreas verdes e de prédios; 
vigilância e zeladoria; entre outras.

Diversidade GRI 103-1, 103-2 
Desde 2015, a Copel conta com um Comitê 
Permanente de Diversidade, gerido pela Coordenação 
de Meio Ambiente e Responsabilidade Social, 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.

51

566

436

607
Nível médio

Técnico de nível médio

Nível superior

Operacional

Quadro próprio por carreira
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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.

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. Sendo assim, não há 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.

Toda a atuação do Comitê de Diversidade está em 
conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) do Pacto Global, em especial o 
ODS 5, que trata da a igualdade de gênero e do 
empoderamento das mulheres.

Para 2019, o Comitê estabeleceu as seguintes metas:

 » Realizar pesquisa sobre tolerância à diversidade, 
em parceria com instituições de ensino superior, 
com o objetivo de levantar informações para 
embasar ações mais pontuais na Empresa 

 » Realização do EaD “Conhecendo a Pessoa  
com Deficiência” por 100% dos empregados  
da Copel até dezembro de 2019 

 » Atendimento à NBR9050 em 100% das 
instalações da Copel até dezembro de 2019

 » Estruturação das ações para prevenir e 
encaminhar casos de assédio sexual

 » Estruturação das ações previstas no Pacto  
para Inclusão de Negras e Negros no Mundo  
do Trabalho

 » Ampliação de 10% do número de empregados 
com idade acima de 50 anos no Programa 
Corporativo de Voluntariado

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

Outras informações sobre diversidade e 
acessibilidade na Copel estão disponíveis na página 
de Sustentabilidade no site da Copel.

Reconhecimento do Nome Social
Desde maio de 2016, a Copel mantém os 
procedimentos administrativos necessários para o 
uso do nome social, de acordo com a NAC 040130, 
documento editado para normatizar esse uso por 
empregados da Companhia. Três empregados 
utilizam, atualmente, o nome social. Essa foi 
uma forma encontrada para garantir a dignidade  
da pessoa humana e a igualdade de condições de 
acesso e permanência desses empregados em 
qualquer espaço.

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

Religião
O Comitê Permanente de Promoção da Diversidade 
elegeu a religião como tema relevante, a ser abordado 
com constância na Companhia, pois em um ambiente 
corporativo composto por diferentes grupos da 
sociedade há a manifestação da diversidade religiosa. 



Relatório de responsabilidade socioambiental e econômico-financeiro 42

A Copel promove anualmente palestras e fóruns sobre 
o tema. 

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

5.1.2. Remuneração e benefícios
As carreiras da Copel e suas respectivas remunerações 
estão estabelecidas no documento Estrutura de 
Carreiras e Remuneração, baseado nas práticas do 
mercado para cargo, função e nível de formação  
e habilitação. Já os benefícios e a remuneração variável 
de curto prazo estão estabelecidos no Acordo Coletivo 
de Trabalho, realizado anualmente entre Sindicatos  
e Copel.1

A área Recursos Humanos é responsável pela gestão 
desse processo, que visa:

 » Definir formação requerida para desempenho 
das atividades de cada cargo e função;

 » Estabelecer níveis de maturidade e 
complexidade dos cargos e funções para 
atendimento da demanda dos postos de 
trabalho;

 » Estabelecer regras de movimentação funcional 
(vertical) e salarial (horizontal) dos empregados;

 » Evidenciar oportunidades de crescimento e 
desenvolvimento nas carreiras

 
Benefícios GRI 401-2

O pacote de benefícios oferecidos pela Copel vai 
além do previsto pela legislação vigente, sendo 

compatível com o das melhores empresas. Os 
benefícios são concedidos a todos os empregados, 
independentemente de sua carga horária de trabalho. 
Para demonstrar os valores anuais recebidos pelos 
empregados em benefícios financeiros e não 
financeiros, a Companhia divulga, anualmente, o 
Balanço de Benefícios da Copel (BBC). Por meio 
desse documento, o empregado tem uma visão ampla 
e concreta dos benefícios recebidos, especialmente 
os financeiros, como salário, adicionais, abonos, 
participação nos lucros, plano previdenciário, auxílio 
alimentação, auxílio creche, prêmio desempenho e 
plano de saúde, entre outros. O BBC está disponível 
para os empregados no Portal SAP.

 » 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
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 » 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.

Licença Parental GRI 401-3

Todos os empregados próprios da Copel têm direito à 
licença parental. A empresa adota o benefício de seis 
meses para as mulheres e de 20 dias para os homens. 
Além disso, no caso das mulheres, após o retorno 
da licença, a jornada de trabalho é reduzida para 6 
horas por 60 dias, para amamentação. Em 2018, 
1.660 empregados da GeT tinham direito à licença. 
Desse total, 56 homens e 18 mulheres usufruíram 
desse direito. Todos retornaram e permaneceram no 
trabalho após a licença, o que representa uma taxa 
de retorno de 100%.

Remuneração
As práticas de remuneração, reconhecimento  
e incentivo estão baseadas no modelo de 
remuneração estruturado pela Companhia,  
apoiando-se em dois pilares: remuneração fixa 
(comparação de mercado e mérito) e variável 
(Participação dos Empregados nos Lucros e/
ou Resultados - PLR). A PLR dos empregados da  
Copel ocorre de acordo com a Lei Federal nº 
10.101/2000, o Decreto Estadual n° 1.978/2007 
e a Lei Estadual n° 16.560/2010, sendo o 
montante distribuído de forma igualitária a todos 
os empregados. A proporção entre o menor salário 
praticado pela Companhia em dezembro de 2018 
(R$ 1.834,84) e o salário mínimo nacional vigente 
naquela data (R$ 954,00) era de 1,92 vezes, não 
havendo diferença significativa no mesmo período 
relativamente à proporção de salário-base entre 
homens e mulheres. 
GRI 405-2

Quanto à remuneração da força de trabalho 
terceirizada, os fornecedores da Copel devem 
assinar Termo de Ciência e Comprometimento, que 
busca assegurar padrões mínimos de remuneração 
e observar a jornada de trabalho de que trata a 
legislação trabalhista. 

Relações trabalhistas
A Copel GeT, por meio de sua Controlada, relaciona-
se com 19 sindicatos representativos das diversas 
classes de trabalhadores e, ao longo do ano, promove 
reuniões para discussão de assuntos de interesse 
mútuo. Por ocasião da data base (outubro) esse 
relacionamento se intensifica quando os sindicatos 
e a Copel discutem as reivindicações para chegar ao 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). 

5.1.3. Gestão de Desempenho GRI 404-3, G4-EU14

Desde 2013, a Gestão de Desempenho da Copel 
é realizada por meio do Programa Nossa Energia, 
que, anualmente, é aprimorado segundo as 
melhores práticas do mercado e os aprendizados 
internos apresentados pela Copel (Holding) e 
pelas Subsidiárias Integrais. Em 2018, 100% dos 
empregados considerados aptos foram submetidos à 
avaliação de desempenho.

O processo tem início com a emissão de um documento 
formal no qual consta o período a ser avaliado e os 
procedimentos a serem seguidos. A área de Recursos 
Humanos coordena e monitora a atividade por meio 
do sistema de avaliação, bem como divulga, por 
e-mail, parciais de realização e orientações gerais. 
Esse sistema envia, automaticamente, mensagem 
por e-mail informando o empregado da realização da 
avaliação. Ao final do período em que o processo é 
aplicado, verifica-se, por meio de relatórios, se todos 
os empregados participaram. 

5.1.4. Desenvolvimento Profissional
Em uma era em que as pessoas e seu conhecimento 
se tornaram o principal diferencial competitivo das 
empresas, incentivar e promover a educação e o 
desenvolvimento dos empregados, contando sempre 
com profissionais qualificados e experientes, é a 
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estratégia da Copel em face desse desafio, permitindo 
que todos exerçam seu potencial em ambiente 
propício ao desenvolvimento de suas habilidades e à 
evolução em sua carreira. Para isso, são promovidas 
diversas ações de educação, que vão desde 
treinamentos básicos até cursos de pós-graduação 
e desenvolvimento de pesquisa. Essas ações são 
organizadas em programas corporativos, treinamentos 
para formação (destinados à capacitação básica para o 
exercício da função), treinamentos obrigatórios (cursos 
destinados a atividades específicas), treinamentos para 
aperfeiçoamento profissional, eventos (seminários, 
palestras, workshops, congressos, etc.) e projetos de 
pesquisa e desenvolvimento.

A Copel GeT também oferece treinamentos para 
empregados terceirizados, desde que previstos em 
contrato ou por interesse da Companhia, voltados para 
integração e atividades específicas a serem realizadas 
pelos profissionais em sua prestação de serviços. 

O modelo de Educação Corporativa tem como 
fundamento a atuação sinérgica e cooperativa da 
Universidade Corporativa e das áreas de treinamento 
das subsidiárias integrais, focando a competitividade 
e a rentabilidade dos negócios.

As ações de educação de cunho corporativo (programas 
de integridade, sustentabilidade, capacitação em 
língua estrangeira, liderança, preparação para o 
futuro, integração, entre outros) são coordenadas 
pela UniCopel e têm como objetivo a construção 
de aprendizado focado em áreas de conhecimento 
que estão diretamente alinhadas às competências 
organizacionais e aos negócios da Companhia. 

Destaca-se, em 2018, a expansão das ações de 
Educação a Distância da Copel, a continuidade da 
execução do Programa de Liderança e o fortalecimento 
dos Programas de Integridade e Acessibilidade.

Investimentos em Capital Humano em 2018 GRI 404-1

A Copel GeT investiu, em 2018, cerca de R$ 3,03 
milhões2 em treinamento e desenvolvimento de 
pessoal, resultando em 8.668 participações nas 
ações de Treinamento e Desenvolvimento realizadas. 
Ao todo, foram dedicadas 127.194 horas de 
treinamento, com uma média de 76,62 horas de 
treinamento por empregado.  

Programas de Capacitação e Treinamento GRI 404-2

Além dos programas próprios de treinamento e 
capacitação, a Companhia incentiva a formação 
de seus profissionais por meio de iniciativas, como 
Programa de Capacitação em Língua Estrangeira e 
Cursos de pós-graduação. 

Educação a Distância da Copel
Em 2018, houve um aumento na quantidade de 
cursos a distância ofertados tanto pela UniCopel 
como pelas áreas de treinamento das subsidiárias 
integrais. O uso dessa modalidade de educação tem 
permitido acesso de mais pessoas ao conhecimento, 
para melhoria das atividades e para desenvolvimento 
pessoal e profissional. Além disso, a educação 
a distância (EaD) tem sido uma poderosa aliada 
na comunicação de informações relevantes e/ou 
obrigatórias a todo o corpo de empregados, como no 
caso do Código de Conduta, da Gestão de Custos e 
da Lei Anticorrupção. 

Para apoiar o crescimento do uso dessa modalidade, 
a UniCopel fez várias melhorias em sua plataforma 
no último ano e tem estudado novas ferramentas e 
metodologias para incrementar o aprendizado e os 
resultados obtidos com a EaD. 

Programa de Capacitação em Língua Estrangeira
O programa de capacitação em língua estrangeira tem 
como finalidade propiciar a obtenção de proficiência 
para os empregados que necessitem do uso de um 
idioma estrangeiro para exercer suas atividades na 
Copel, sem abranger aperfeiçoamento linguístico, 
pós-graduação e afins. 

Instituído em 2012, o programa reembolsa parte  
do valor do curso em contrapartida do desempenho  
e atingimento de meta de aprendizado pelo 
empregado. As aulas serão, preferencialmente,  
em grupo e em escolas escolhidas pelo participante 
do programa. Havendo necessidade de aulas 
individuais, é imprescindível que o empregado  
curse, no mínimo, dez horas mensais do idioma 
escolhido. 

Em 2018, o programa contou com a participação de 
42 empregados da Copel GeT, em cursos de alemão, 
espanhol e inglês.

Edital Permanente de Pós-Graduação
Visa ao desenvolvimento profissional em temas 
específicos e estratégicos, com foco na produção  
de pesquisas, dissertações e teses que gerem  
inovações e melhorias para a Companhia e para o  
setor elétrico. 

Em 2018, a Copel GeT publicou o edital de 
processo seletivo para cursos de pós-graduação na 
modalidade stricto sensu (mestrado e doutorado) 
em caráter permanente. Agora, os empregados 
podem se candidatar a qualquer momento, desde 
que os projetos estejam alinhados com os objetivos 
estratégicos da Copel GeT. 

3Não considera auxílio educação e empregados atuando em outras diretorias.
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Um empregado da Copel GeT ingressou em cursos de 
pós-graduação em 2018.

Programa Liderança Transformadora
O programa Liderança Transformadora, implantado em 
2016, teve continuidade em 2017 e se estendeu em 
2018. O grande objetivo da iniciativa tem sido formar 
líderes preparados para a gestão e responsáveis pelos 
negócios e pelas pessoas, sem diminuir a atenção 
com o bem-estar e o desenvolvimento das equipes.

As ações educacionais presenciais em 2018 foram 
direcionadas para os novos gerentes, que ainda não 
haviam participado de nenhuma ação em 2017, em 
um esforço para alinhá-los à nova cultura que vem 
sendo construída. Também foram realizados cursos 
a distância para todo o corpo gerencial em temas 
bastante relevantes para a Companhia: diversidade, 
sustentabilidade, inovação e gestão emocional, além 
da realização de um grande encontro para todos 
os líderes da Copel GeT, no qual os diretores da 
Companhia discutiram com o corpo gerencial temas 
estratégicos para o sucesso dos negócios.

Programa Gestão de Talentos
Programa específico da Copel GeT que busca aprimorar 
o processo de gestão de pessoas para promover o 
reconhecimento e a valorização de talentos. Por meio 
da iniciativa, é possível identificar os talentos para 
funções estratégicas, como supervisão e coordenação 
de projetos, identificar sucessores e implementar 
ações de desenvolvimento de competências. 

Programa de Acessibilidade
O compromisso da Copel GeT com a acessibilidade 
e a inclusão das pessoas com deficiência (PcDs)  no 
dia a dia da empresa vem de longa data. Reafirmando 
esse compromisso, foram realizados, em 2018, 
diversos seminários e treinamentos em diferentes 
cidades do Paraná para conscientizar e sensibilizar 
os empregados da Companhia sobre as principais 
dificuldades enfrentadas pelos PcDs e apresentar 
maneiras de melhorar a sua inclusão na Copel. 

Outra ação que reforçou esse compromisso foi o 
lançamento do curso “Conhecendo a pessoa com 
deficiência”, uma parceria entre a Secretaria da 
Família e Desenvolvimento Social do Paraná e a Copel, 
que buscou disseminar o conhecimento sobre PcDs e 
promover uma cultura de inclusão. 
 
Auxílio Educação 
A Copel reembolsa até 70% da mensalidade de 
cursos de pós-graduação, sendo o valor limite R$ 
888,07. Esse crédito pode ser renovado após período 
de carência, desde que a segunda pós-graduação 
seja de interesse da Companhia. Em 2018, o 
programa beneficiou 236 empregados da Copel GeT, 
totalizando um reembolso de R$ 1,13 milhão. 

Cursos de Formação Básica 
Capacitam o empregado, iniciante ou veterano, 
para uma nova atividade. Os principais cursos no 
âmbito da Copel GeT são: o Programa de Formação 
Básica para Operação e Manutenção de Transmissão 
(PFBOM) e o Tecnologia de Usinas (TECUS). 
Nesses cursos, o empregado recebe a capacitação 
inicial necessária para o desempenho adequado da  
função, com carga horária total de cerca de  
200 horas de duração.

Projeto INOV+ GeT 
Evento que reúne práticas inovadoras que auxiliem 
a otimizar processos e recursos, visando a melhoria 
dos resultados empresariais. Bianual, a última edição 
ocorreu em 2017, com um total de 168 participações 
e apresentação de 5 trabalhos, entre as 104 
propostas submetidas.

Projeto Unir  
Foram desenvolvidas, ao longo de 2018, em 
todas as áreas da Copel GeT, encontros do Projeto 
Unir, uma iniciativa criada para estreitar os laços  
de confiança entre os gerentes e os empregados.  
A ideia é preparar as lideranças para darem  
respostas precisas e tempestivas às dúvidas que surgem 
nas equipes e garantir a realização de um número 
mínimo de encontros para tratar de pautas propostas 
pelos empregados. O Projeto Unir é uma iniciativa 
vinculada ao Programa Conexão GeT. A realização dos 
encontros do Unir eram metas dos contratos de gestão.

Encontro Técnico de Geração e Transmissão de 
Energia (ETGET)
A realização de encontros técnicos já é uma tradição 
na Copel GeT, no entanto, desde 2014, optou-se por 
reunir em um evento bianual todas as áreas técnicas 
para compartilhamento de informações. 

Os informes técnicos produzidos pelos empregados 
são divididos em cinco áreas temáticas: Geração, 
Transmissão, Operação, Proteção e Automação 
e Partes Relacionadas (Gestão, Administração, 
RH, Contábil, Financeiro, Regulatório e P&D,  
Meio Ambiente, Fundiário e Jurídico). Há, ainda, 
trabalhos de interesse geral, que são apresentados 
em plenária. 

O Encontro tem como objetivo:

 » Promover o intercâmbio de experiência e 
conhecimento técnico, administrativo e de 
gestão entre os empregados da GeT;

 » Divulgar métodos e soluções técnicas adotadas 
pelas equipes de projeto, construção, operação 
e manutenção de usinas, subestações e linhas 
de transmissão;
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 » Promover a melhoria contínua dos processos 
da operação, manutenção, engenharia de 
construção, fundiários e meio ambiente, por 
meio da análise crítica dos procedimentos, 
visando a estabelecer as melhores práticas a 
serem utilizadas;

 » Incentivar a apresentação em público de 
trabalhos técnicos, visando a desenvolver a 
oratória e estimular o autodesenvolvimento do 
pessoal;

 » Buscar alinhamento com os objetivos 
estratégicos da Copel, visando a contribuir nas 
seguintes dimensões: 

a. Aprendizado e Crescimento – Gestão de 
inovações e tecnologia (melhorar a gestão do 
conhecimento garantindo a continuidade dos 
negócios); 

b. Processos Internos – Excelência na 
produtividade e gestão dos processos 
(melhorar a continuidade, a disponibilidade e a 
confiabilidade dos serviços); 

c. Promover a integração entre os empregados 
das diferentes áreas dentro da GeT.

O evento, realizado a cada dois anos, está na terceira 
edição, que foi realizada de 19 a 23 de novembro de 
2018, em Faxinal do Céu.

A cerimônia de abertura reuniu cerca de 470 
empregados da Copel GeT e convidados de outras 
áreas. Na solenidade, o diretor-presidente da subsidiária 
destacou a importância da iniciativa: “O ETGeT é um 
evento de grande qualidade técnica, já consolidado 
e que tem seu valor reconhecido inclusive fora da 
subsidiária. Isso porque, além de permitir uma imersão 
em todos os assuntos que permeiam os negócios de 
geração e transmissão, ainda é uma oportunidade única 
para integração entre as pessoas”, destacou o diretor.

Participação em Eventos
A Copel GeT considera que a participação de 
empregados em eventos externos é um meio  
de atualizar o profissional sobre os assuntos do  
setor elétrico ou de áreas que permeiam a 
Companhia, estar em contato com cases e soluções 
inovadoras, além de propiciar o networking com 
empresas parceiras.

Em 2018, ocorreram 70 participações em eventos 
externos (feiras, congressos, seminários, fóruns 
e outros), para as quais foram investidos cerca de  
R$ 200.000,00.

A Copel Geração e Transmissão trouxe, ainda, a 

Curitiba um dos mais renomados pensadores e 
conferencistas da atualidade, Mário Sergio Cortella, 
para um encontro que reuniu 350 empregados no 
auditório do Canal da Música, no dia 03 de dezembro 
de 2018. A palestra “Da oportunidade ao êxito: 
mudar é complicado? Acomodar é perecer!” trouxe 
uma reflexão sobre a importância do aprendizado 
permanente e sobre como o “envelhecimento” não 
está ligado à idade biológica, mas sim ao comodismo 
e à satisfação: “Medíocre é a pessoa que já está 
satisfeita. A satisfação plena é um risco. Ela encerra, 
paralisa e não dá margem para a melhoria e a 
continuidade!”, alerta. Outra colocação de Cortella 
que ficou registrada na memória dos participantes 
diz respeito ao conceito de excelência no trabalho: 
“Excelência é aquilo que se faz além da obrigação. 
Uma pessoa excelente tem a obrigação como ponto 
de partida e não como ponto de chegada”. 

Terceirizados 
A Copel também oferta treinamentos para 
empregados terceirizados, desde que previstos em 
contrato ou por interesse da Companhia, voltados 
para integração e atividades específicas a serem 
realizadas pelos profissionais em sua prestação de 
serviços à Copel.

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

O Viva Tranquilo oferece, ainda, noções de economia 
e auxilia o empregado em sua fase de transição 
para a aposentadoria, abordando questões como 
administração das finanças e a importância da vida 
ativa. Também nesse sentido, a Copel mantém, 
desde 1979, o Programa de Preparação para a 
Aposentadoria (PPA), que propicia orientações 
financeiras aos empregados aptos a se aposentarem. 
Essas orientações ocorrem por meio de seminários, 
em que empregados participam de palestras sobre 
educação financeira previdenciária, comportamento 
de consumo e poupança, empreendedorismo, bem 
como qualidade de vida e saúde. Em 2018, o PPA 
reuniu, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, 207 
empregados que se desligaram da Copel durante o 
ano para um evento de valorização e agradecimento. 
O Programa está sendo remodelado para 2019.
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O tema aposentadoria também é abordado 
anualmente nas palestras promovidas pela CIPA. 

Mensuração e planejamento dos investimentos em 
capacitação GRI G4-EU14

Os investimentos em capacitação são planejados 
com base nos objetivos estratégicos da Companhia 
e no processo de avaliação de funções e atividades 
de cada profissional. O foco desses investimentos 
é a manutenção da disponibilidade de mão de obra 
especializada no longo prazo. 

As subsidiárias são responsáveis pela gestão das 
metas e resultados relacionados aos investimentos 
em capacitação, por meio de ferramentas como 
os Compromissos de Gestão e as Reuniões de 
Análise Crítica. Essas reuniões buscam garantir a 
efetividade das ações no decorrer do período. Nelas, 
são apresentados indicadores de acompanhamento, 
monitorados com o auxílio do sistema ERP-SAP. 

5.1.5. Saúde e segurança GRI 403-2, 103-1, 103-2, 103-3,  

G4-EU16 DMA

Saúde e segurança de funcionários, contratados e 
subcontratados
A Copel reconhece que a segurança e a saúde são 
fatores primordiais para o desenvolvimento dos 
negócios em que atua. Dessa forma, valoriza e 
respeita o ser humano na sua integralidade e coloca 
a vida sempre em primeiro lugar.

Cada subsidiária da Copel possui uma área específica 
para tratar dos assuntos relacionados a segurança e 
saúde do trabalho. Na Holding, há uma coordenadoria 
responsável pela criação de políticas corporativas, 
normas e procedimentos. A área de medicina do 
trabalho é centralizada nessa coordenadoria e atende 
a toda a Companhia, promovendo ações integradas 
à segurança do trabalho. As equipes especializadas 
em segurança e saúde do trabalho são compostas 
por técnicos e engenheiros de segurança do trabalho, 
médicos e enfermeiros do trabalho. Além desses 
profissionais, todo o quadro gerencial, assim como 
gestores de contrato, fiscais, inspetores, supervisores, 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – CIPA 

e as Brigadas de Incêndio, também assumem um papel 
importante na gestão da segurança e saúde do trabalho.

As principais diretrizes de atuação vêm da Política 
de Saúde e Segurança do Trabalho, que aponta 
que todos são responsáveis pela segurança, saúde 
e bem-estar e que todos os acidentes podem ser 
evitados. Também afirma que nada justifica a quebra 
das regras de segurança e que é compromisso 
de todos a eliminação das situações de risco. A 
segurança, conforme a política, deve fazer parte 
de todos os momentos, dentro e fora do trabalho. 
Saúde e segurança se faz com conhecimento, 
comprometimento e atitudes integradas. 

Dentro desse contexto, a alta administração da 
Copel GeT e os superintendentes firmam termos de 
compromisso nos quais estão listados os indicadores 
aplicáveis a cada área e suas metas. Boa parte desses 
indicadores está relacionada a ações proativas, que 
visam a manter o ambiente de trabalho seguro. Há 
também os indicadores de resultado, como as taxas 
de frequência e gravidade de acidentes, que retratam 
o quão efetivas estão sendo as ações desenvolvidas.

Os objetivos estratégicos da gestão de saúde e 
segurança na Copel são promover um ambiente 
de trabalho saudável, em que os trabalhadores 
colaborem com um processo de melhoria contínua da 
proteção e promoção da segurança, saúde e bem-estar 
de todos; cumprir os requisitos legais e disseminar 
uma cultura de prevenção; primar pela segurança no 
trabalho; e promover a cultura da segurança, da saúde 
e da qualidade de vida.

A Copel também assume compromissos relacionados 
ao tema, como, por exemplo, os requisitos para a 
obtenção da OHSAS 18001 (Sistemas de Gestão de 
Segurança e Saúde Ocupacional). Em 2018, as Usinas 
Hidrelétricas Governador José Richa (Salto Caxias) e 
Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo) 
conquistaram a certificação. 

São conduzidos, ainda, programas e ações específicos, 
como a Verificação Comportamental (VCO), que é voltada 
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Indicadores de saúde e segurança no trabalho GRI 403-2 

Empregados próprios Total

Taxa de lesões 2,66

Taxa de doenças ocupacionais 0,00

Taxa de dias perdidos 32,26

Taxa de absenteísmo 1,87

Número de óbitos 0

Empregados terceiros Total

Taxa de lesões 4,14

Número de óbitos 1

à fiscalização em campo de empregados e prestadores de 
serviços contratados pela Companhia; e as Reuniões 
Setoriais de Segurança.  Por meio da iniciativa  
Caça ao Risco, qualquer empregado pode relatar 
um risco ou quase acidente para ser analisado  
pela Comissão Interna de Prevenção a Acidentes 
(CIPA) que, caso seja necessário, encaminha a 
informação à área de saúde e segurança. A Copel 
GeT possui 16 CIPAs, que representam 100% de 
seus empregados. GRI 403-1

Também são realizados, anualmente, treinamentos 
internos e externos relacionados a saúde e 
segurança, e ações como palestras e minicursos. Há, 
ainda, a execução de atividades durante as Semanas 
Internas de Prevenção de Acidentes (Sipats) e 
outras datas específicas. Conforme a norma interna 
de treinamento e desenvolvimento de pessoal, 
essas atividades podem ocorrer nas modalidades 
presencial, a distância ou misto. 

Anualmente, são promovidos encontros com 
representantes das empresas contratadas com a 
finalidade de nivelar os conhecimentos em segurança 
do trabalho. O evento, intitulado “Workshop de 
Segurança e Sustentabilidade com empresas 
contratadas e fornecedores”, teve a sua terceira 
edição em 2018, na qual foi apresentado o novo  
Guia de Orientações de Segurança e Saúde do 
Trabalho para Empresas Contratadas da Copel 
GeT, atualizado de acordo com a nova legislação. 
A norma interna de treinamento e desenvolvimento 
dispõe que devem ser promovidos treinamentos  
aos empregados das empresas prestadoras de 
serviço, desde que previstos em contrato ou por 
interesse da Copel.

No novo guia da Copel GeT, que é parte integrante 
do contrato de prestação de serviço, há cláusula que 
exige que os Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), uniformes e outros equipamentos e ferramentas 
fornecidos pela contratada e suas subcontratadas 
devem seguir as Especificações Técnicas de Segurança 
da Copel, disponíveis na internet (www.copel.com 
- Acesso Rápido/Normas Técnicas/Especificações 
Técnicas de Uniformes e Equipamentos de Segurança 
do Trabalho). Essas especificações são constantemente 
revisadas para pleno atendimento à legislação, atualização 
tecnológica, melhoria do conforto dos empregados, etc. 

Apesar da atuação preventiva, as metas de saúde 
e segurança estabelecidas para 2018 não foram 
atingidas, com exceção da taxa de frequência de 
empregados próprios, que era 2,21 e ficou em 2,29. 
Essa mesma meta para os terceirizados era de 8,45, 
mas ficou em 4,14. Com relação à taxa de gravidade, 
a meta era de 24,36 e 233,00, respectivamente para 
os empregados próprios e para os terceirizados, mas 
esse indicador ficou em 30,54 e 1.821,00.

5.1.6. Indicadores Sociais Internos

EMPREGADOS/EMPREGABILIDADE/ADMINISTRADORES

a) Informações gerais | GRI 405-1 2016 2017 2018

Número total de empregados 1.680 1.751 1.660

Empregados até 30 anos de idade (%) 7,5 8,2 5,2

Empregados com idade entre 31 a 40 anos (%) 37,6 38,9 41,4

Empregados com idade entre 41 a 50 anos (%) 27 27,4 29,0

Empregados com idade superior a 50 anos (%) 27,7 25,4 22,7

Número de mulheres em relação ao total de empregados (%) 20,1 21 21

Mulheres em cargos gerenciais  em relação ao total de cargos gerenciais (%) 22,3 21,8 21,54

Empregadas negras (pretas e pardas)  em relação ao total de empregados (%) 1,4 1,7 1,8

Empregados negros (pretos e pardos) em relação ao total de empregados 
(%) 8,1 9,8 10,3

Empregados negros (pretos e pardos) em cargos gerenciais em relação ao 
total de cargos gerenciais (%) 5,9 6,8 5,3

Estagiários em relação ao total de empregados (%) 1,48 2 1,80

INDICADORES SOCIAIS INTERNOS 
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EMPREGADOS/EMPREGABILIDADE/ADMINISTRADORES

a) Informações gerais | GRI 405-1 2016 2017 2018

Empregados do programa de contratação de aprendizes (%) 1,36 3.243 1,14

Empregados portadores de deficiência 13 302.096 14

b) Remuneração, benefícios e carreira, em R$ mil 2016 225.275 2018

Administradores 1.532 3.243 3.525

Remuneração 286.545 302.096 315.766

Folha de pagamento bruta 214.853 225.275 235.169

Encargos sociais compulsórios 71.692 76.821 80.597

Benefícios 116.843 110.494 120.824

Educação 3.016 2.665 3.086

Alimentação 26.178 29.561 30.070

Transporte 6 5 6

Saúde 50.682 43.532 44.847

Fundação 18.899 20.743 22.159

Indenizações Trabalhistas 17.430 13.237 19.812

Outros (auxílio doença complementar, seguros, auxílio maternidade 
prorrogado, auxílio invalidez e morte acidental) 632 751 844

c) Participação nos resultados 2016 2017 2018

Investimento total em programa de participação nos resultados  (R$ mil) 12.317 13.618 19.365

Valores distribuídos em relação à folha de pagamento bruta (%) 5,73 6,05 8,23

Divisão da maior remuneração pela menor remuneração paga pela outorgada 17 19 19

Divisão  da  menor  remuneração   da  empresa  pelo  salário mínimo vigente 
mínimo vigente 2 2 2

d) Perfil da remuneração 2016 2017 2018

Salário médio no ano corrente, por categoria (R$)

Carreira Operacional R$ 5.259,80 R$ 5.376,24   R$ 5.687,67

Carreira Prof. Nv Médio R$ 4.194,38 R$ 4.179,17 R$ 4.186,76

Carreira Prof Téc Nv Médio R$ 4.925,84 R$ 4.937,16 R$ 5.013,69

Carreira Prof. Nv Superior R$ 10.371,32 R$ 10.224,99 R$ 10.284,66

e) Saúde e segurança no trabalho 2016 2017 2018

Média de horas extras por empregado/ano 66,11 47,37 38,00

Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para 
empregados 3,26 1,9 2,66

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para empregados 21 17,48 32,26

Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para 
terceirizados/contratados 5,7 5,25 4,14

Índice TG  (taxa    de    gravidade)    no    período,    para terceirizados/
contratados 231 81,9 1.868,13

Índice TF (taxa de frequência) da empresa no período, para a força de 
trabalho (próprios + terceiros) 8,34 3,64 3,49

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para a força de trabalho (próprios 
+ terceiros) 227 51,02 1.064,14

Óbitos – próprios 0 0 0

Óbitos – terceirizados 0 0 1

f) Desenvolvimento profissional 2016 2017 2018

Perfil da escolaridade – discriminar, em percentagem, em relação ao total 
dos empregados:

- Ensino fundamental 0,6 0,7 0,4

- Ensino médio 7 17,5 7,1

- Ensino técnico 27,9 24,88 28,43

- Ensino superior 38,5 50,95 38,68
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EMPREGADOS/EMPREGABILIDADE/ADMINISTRADORES

a) Informações gerais | GRI 405-1 2016 2017 2018

- Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) 26 5,95 33,13

Valor investido em desenvolvimento profissional e educação (%) 4,71 milhões 2,96 milhões 3,03 milhões

Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por 
categoria funcional

85,01 157,3 75,48

71,81 139,42 91,21

90,43 72,93 55,72

85,29 155,56 76,68

g) Comportamento frente a demissões 2016 2017 2018

Taxa de rotatividade | GRI 401-1 2,08 2,98 5,74

Reclamações trabalhistas 

Valor provisionado no passivo no período 59.516.157,95 60.995.678,74 56.397.962,83

Número de processos trabalhistas movidos contra a empresa no período 16 27 4

Número de processos trabalhistas julgados procedentes no período 32 43 37

Número de processos trabalhistas julgados improcedentes no período 5 1 0

Valor total de indenizações e multas pagas por determinação da justiça no 
período n/d(1) n/d(1) n/d(1)

h) Preparação para aposentadoria 2016 2017 2018

Investimentos em previdência complementar (R$ mil) 18.954.490,58 20.493.442,32 21.908.773,51

Número de beneficiados pelo programa de previdência complementar 1.763 1.815 1.643

Nota: 
1. Informação não disponível.

5.2. Aspectos Sociais Externos
A Copel considera o relacionamento proativo e 
transparente com as partes interessadas fundamental 
para o desenvolvimento e a sustentabilidade dos 
seus negócios, conforme expresso em sua Política 
de Sustentabilidade. Alinhada a essa premissa, a 
Copel GeT avaliou, em 2018, as partes interessadas 
definidas pela Companhia e identificou e priorizou as 
mais relevantes para o seu negócio. Esse processo 
foi realizado com a participação de todo o staff da 
Copel GeT e validado pela alta direção. O resultado 
servirá para o estabelecimento de pactos com as 
partes interessadas e para a inter-relação entre elas 
e as estratégias e os processos da Empresa, em uma 
perspectiva de curto e longo prazo. 

5.2.1. Relacionamento com os clientes
A Copel GeT comercializa a energia gerada por 
suas usinas no Ambiente de Contratação Livre 
(ACL) e no Ambiente de Contratação Regulada 
(ACR). Entre os clientes do ACL estão geradoras, 

comercializadoras de energia, consumidores livres 
e consumidores especiais. Os clientes do ACR são 
as distribuidoras. Também provê a disponibilidade 
de ativos de transmissão para o Sistema Interligado 
Nacional gerenciado pelo Operador Nacional 
do Sistema Elétrico, prestando serviços de 
transmissão de forma regulada para geradoras, 
distribuidoras, autoprodutores e consumidores livres. 
Adicionalmente, fornece serviços de Engenharia do 
Proprietário, de Operação e Manutenção de ativos de 
Geração e de Transmissão. O canal de relacionamento 
com os clientes para todos os casos é o gestor de 
cada contrato. A pesquisa de satisfação de clientes 
é realizada para alguns desses segmentos.

5.2.2. Gestão de fornecedores GRI 102-9, 103-1, 103-2

A gestão da cadeia de suprimentos contribui para o 
desenvolvimento sustentável por meio da melhoria 
da gestão da cadeia produtiva e da otimização de 
recursos em benefício da comunidade. Essa gestão 
também colabora para a promoção da cidadania por 
meio de exigências e estratégias de contratação de 
serviços e aquisições de materiais.

Suas regras estão previstas na Lei Federal 
13303/2016, no Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos e nos documentos de Gestão de Contrato, 
Registro Cadastral, Avaliação de Fornecedores, 
Código de Conduta da Companhia, Manual do 
Fornecedor e Cartilha de Direitos Humanos. Elas 
estão adequadas às melhores práticas do mercado 
e têm como objetivos estratégicos alinhar a atuação 
da Copel com as necessidades e expectativas 
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dos fornecedores, e gerir os riscos dos setores 
considerados críticos para as operações.

Há, também, a Política de Suprimento, que 
versa sobre as diretrizes técnicas e éticas para 
a realização das licitações em nome da Copel. A 
Política de Sustentabilidade, por sua vez, traz uma 
diretriz que aborda o caráter social das relações 
com fornecedores: “Valorizar as contribuições das 
comunidades nas regiões de inserção dos negócios 
da Copel e promover o desenvolvimento sustentável 
local com geração de valor compartilhado”.

A cadeia de suprimentos da Copel GeT possui os 
seguintes elementos como prioritários: prestadores 
de serviços para construção de usinas e linhas 
de transmissão, manutenção de equipamentos, 
aquisição de materiais de segurança e serviços de 
manutenção de equipamentos.

Considerando que os processos de contratação se 
dão, em sua maioria, por meio de licitação, não é 
possível definir a localização das empresas a serem 
contratadas, no entanto, entre as contratações 
realizadas em 2018, 62% se concentraram na Região 
Sul, onde a Copel está sediada.

Qualificação, seleção, contratação e monitoramento
Os fornecedores da Copel devem respeitar a 
legislação vigente no País em todos os seus âmbitos. 
A exigência de conformidade está expressa no 

Incentivo ao desenvolvimento de fornecedores

A Copel reserva cotas de até 25% para a contratação de Microempresas e de Empresas 
de Pequeno Porte em certames cujo objeto seja a aquisição de bens de natureza divisível, 
conforme definido na Lei Complementar nº 123/06. Essa iniciativa dá às pequenas empresas 
a oportunidade de se inserirem em mercados tradicionalmente dominados por organizações de 
maior porte.

Existem, ainda, as licitações exclusivas, das quais podem participar somente microempresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, sendo o limite de contratação 
de R$ 80 mil. Nos processos com ampla participação são assegurados os benefícios da Lei 
Complementar 147/2014, de acordo com a qual essas empresas têm o direito de reverem seus 
preços caso estejam no intervalo de 5% (na modalidade pregão) ou 10% (nas contratações 
de engenharia) a partir do valor da melhor proposta recebida - situações enquadradas como 
empate ficto.
A Companhia também contribui para o desenvolvimento de seus fornecedores por meio 
da divulgação, dentro do Programa EducaODS, das melhores práticas relacionadas com a 
sustentabilidade. Conceitos como economia circular, ecoeficiência, direitos humanos e 
mudanças climáticas foram alguns dos temas abordados em 2018. 

As boas práticas entre os fornecedores são incentivadas por meio do Prêmio Copel de 
Sustentabilidade – Troféu Susie Pontarolli, que, em 2018, premiou as empresas Ambientalis 
Engenharia, ITB Equipamentos Elétricos e N Engelmann.

Regulamento Interno de Licitações e Contratos, em 
cláusulas contratuais, nos manuais de cadastramento 
de fornecedores e nas normas e manuais técnicos, 
permanentemente disponibilizados online. 

Em 100% dos contratos de cessão de mão de obra, 
os terceirizados passam por processo de integração, 
no qual a Copel destaca suas demandas contratuais 
em relação a questões socioambientais, de direitos 
humanos e trabalhistas, de acessibilidade e inclusão 
e de combate ao trabalho infantil. O descumprimento 
pode implicar em sanções administrativas, como 
multas, rescisão contratual ou, até mesmo, o 
impedimento, por até dois anos, de participar de 
novas licitações da Companhia. O acompanhamento 
do cumprimento das cláusulas contratuais se dá por 
meio dos gestores e fiscais de contratos. GRI 414-1

Desde 2009, a Copel mantém em seus contratos uma 
cláusula padrão de responsabilidade socioambiental. 
A partir de 2016, as contratações passaram a ser 
acompanhadas de Declaração de Idoneidade e de 
Responsabilidade Social. Em 2018, passou a vigorar 
um novo modelo de contrato, que inclui também 
aspectos de direitos humanos, com destaque para o 
cumprimento dos 10 Princípios do Pacto Global. 

Dependendo do objeto a ser contratado, algumas 
cláusulas específicas relativas a requisitos ambientais 
são inseridas nas minutas que acompanham o edital 
quando de sua publicação.
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Fornecedores críticos
Para definir os fornecedores críticos, a Copel avalia 
aspectos financeiros, legais, ambientais, de saúde 
e segurança no trabalho e imagem da Companhia, 
entre outros. Essa classificação é uma ferramenta 
para a avaliação os riscos para o fornecimento de 
bens e serviços e para o desempenho dos negócios 
da Companhia. 

São considerados críticos aqueles que, entre os 
principais fornecedores, se destaquem dos demais 
em razão de sua criticidade com relação às dimensões 
social, econômica e ambiental, ou, ainda, quanto à 
sua abrangência no negócio.

5.2.3.  Comunidades locais
GRI 103-1, 103-2, GRI 413-2, G4-EU20, G4-EU22

As atividades de geração e transmissão de energia 
geram impactos socioeconômicos positivos e 
negativos nas regiões onde são executadas. A 
Copel é consciente dos impactos gerados pelos seus 
empreendimentos e desenvolve ações de prevenção 
e mitigação em consonância com a legislação vigente 
e com as diretrizes estabelecidas pela sua Política de 
Sustentabilidade e pelo seu Código de Conduta, que 
contemplam os compromissos assumidos no âmbito 
do Pacto Global da ONU.

A gestão desses impactos se dá por meio do diálogo 
com as comunidades e com os órgãos públicos, 
buscando identificar as melhores formas de prevenir 
e atenuar aqueles que são negativos e ampliar os 
benefícios dos positivos. Esse diálogo começa durante 
a etapa da realização dos Estudos de Impactos 
Ambientais (EIA) e dos Relatórios Ambientais 
Simplificados (RAS), de acordo com a natureza e o 
porte dos empreendimentos a serem instalados.

O processo de avaliação de impactos é iniciado pela 
Diretoria de Desenvolvimento de Negócios (DDN) 
ainda na fase de análise das oportunidades de 
negócio. Caso a Copel venha a fazer o investimento, 
é realizada uma segunda fase de avaliação, na qual  
são conduzidos os estudos de licenciamento 
ambiental do empreendimento, que definirão as 
características do projeto e permitirão a mensuração 
dos impactos para o desenvolvimento dos Programas 
Socioambientais relacionados à prevenção, 
mitigação e compensação, bem como a implantação 
de iniciativas sociais voluntárias. 

Na fase de planejamento dos empreendimentos, 
há um envolvimento entre as áreas de engenharia, 
socioeconômica e fundiária para buscar alternativas 
socialmente responsáveis e ao mesmo tempo, 
técnica e economicamente viáveis que permitam 
evitar ao máximo o deslocamento da população 
local. Este arranjo permite melhores resultados, por 
exemplo, durante a definição de traçados de linhas 

de transmissão, localização de subestações e/ou de 
aerogeradores. Ainda nessa fase, é divulgado um 
canal de comunicação telefônico (0800) e e-mail 
para sanar as dúvidas de todos aqueles que serão 
diretamente afetados. 

Em casos de deslocamento de população, a avaliação é 
feita por meio do Cadastro Socioeconômico. Quando 
há casos de vulnerabilidade social, a Copel realiza o 
processo de realocação da família e a compensação 
social pelos danos causados na instalação de seus 
empreendimentos. A compensação social consiste 
em viabilizar que a família atingida seja realocada 
para uma área melhor ou similar à que possuía 
e recupere sua condição econômica de antes do 
empreendimento. Além disso, as propriedades 
desapropriadas são indenizadas. 

A Copel também busca minimizar as consequências 
psicológicas e sociais nessas famílias por meio de seu 
acompanhamento por técnicos da área social durante 
o processo. A rede de serviços públicos assistenciais 
dos municípios também auxilia nessa ação.

Nos últimos três anos, foram feitas duas realocações 
para a implantação da UHE Colíder e dez para a 
Linha de Transmissão 500 kV Araraquara – Taubaté, 
que geraram o desembolso de R$ 306.790,82 
e R$ 2.099.860,57, respectivamente. Essas 
movimentações totalizaram 11 casos de indenização 
e 28 pessoas afetadas. GRI G4-EU22

Iniciativas de relacionamento com a comunidade
GRI 203-2, 413-1

Iniciativa implantada com o objetivo de atender as 
condicionantes do licenciamento ambiental, mais 
especificamente a renovação de Licença de Operação, 
bem como estabelecer relação próxima e transparente 
com as comunidades direta e indiretamente afetadas 
pelos empreendimentos da Companhia nesses 
locais. Buscou-se estabelecer um canal direto 
entre a população e a Copel GeT, principalmente 
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os moradores da cidade de Ponta Grossa (PR) que 
residem nas proximidades do empreendimento, por 
meio de uma abordagem presencial, feita casa a 
casa. Esse tipo de contato permite informar e instruir 
a população impactada sobre os cuidados que devem 
ser adotados para manter uma relação de convívio 
seguro com os empreendimentos de alta tensão. 
Além disso, também abre espaço de diálogo para 
acolher dúvidas, críticas, incômodos e sugestões.

Programa de Compensação Social no Assentamento 
Bela Vista do Chibarro 
Iniciativa implementada para cumprir a uma 
condicionante do licenciamento ambiental conduzido 
pela Cetesb (órgão ambiental de São Paulo) para a 
implantação e a operação da Linha de Transmissão 
500 kV Araraquara II – Taubaté em Araraquara (SP). 
Solicitou-se que fosse realizado um projeto que 
beneficiasse a estrutura produtiva do assentamento 
ou as estruturas físicas dos lotes afetados. Depois de 
extensa negociação entre a Copel GeT e os atingidos, 
ficou definido que estes últimos poderiam optar por 
aderir a uma de três opções: instalação de fossas 
sépticas, instalação de cisternas para captação 
de água da chuva ou doação de mudas frutíferas. 
A maioria optou por receber as mudas, que foram 
entregues ainda em 2018. Os projetos das fossas 
e cisternas se encontram em fase de licitação para 
contratação de empreiteira.

Programa executado nos reassentamentos das 
usinas de Segredo e Caxias 
Iniciativa que teve como propósito cumprir com 
as condicionantes de renovação das Licenças de 
Operação das usinas, de forma a reforçar a estrutura 

associativista dos reassentamentos e fomentar 
projetos para incentivo de produção e melhoria de 
infraestrutura. Também se buscou intermediar a 
relação entre reassentados e prefeituras responsáveis 
no sentido de viabilizar políticas públicas que 
beneficiem os reassentamentos. O programa 
envolveu os residentes na área de influência indireta 
dos empreendimentos, mais especificamente  
em Reserva do Iguaçu, Mangueirinha e Honório Serpa, 
no caso da Usina de Segredo, e Cascavel, Campo 
Bonito, Catanduva, Ibema, Três Barras do Paraná e 
Boa Esperança do Iguaçu, no caso da Usina de Caxias.

Ao longo de 2018, a Copel GeT promoveu reuniões 
com as comunidades para iniciar o diálogo, escutar 
as demandas e estabelecer as prioridades de cada 
reassentamento. Paralelamente, também foram 
realizados encontros com as prefeituras de Reserva 
do Iguaçu, Mangueirinha e Honório Serpa, afim de 
iniciar as tratativas de possíveis projetos a serem 
implantados na Usina de Segredo.

Programa de Educação Ambiental na LT 500 kV 
Assis – Londrina 
Iniciativa que também objetivou cumprir condicionante 
de licenciamento ambiental, conduzido pelo Ibama, 
por meio da implementação de um Diagnóstico 
Socioambiental Participativo com a população 
diretamente afetada pela linha de transmissão, que 
passa por Londrina, Assaí, Jataizinho, Uraí, Cornélio 
Procópio, Leópolis e Santa Mariana, no Paraná, e 
Cândido Mota e Assis, em São Paulo. 

A ideia foi desenvolver projetos que possibilitem 
o envolvimento da comunidade não apenas no 
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processo de licenciamento ambiental, mas também 
nas demais políticas públicas relacionadas aos 
aspectos socioeconômicos e ambientais que lhes 
dizem respeito. Como consequência, foi elaborado, 
em 2018, o Plano de Trabalho de execução do 
programa, que será iniciado em 2019.

Programas na UHE Colíder 
Para atender o processo de licenciamento, foram 
implementadas iniciativas ambientais básicas e de 
monitoramento de indicadores sociais e econômicos 
com o propósito de gerar dados que possam ser 
utilizados pelos municípios da área de influência 
indireta da UHE Colíder: Cláudia, Colíder, Itaúba e 
Nova Canaã do Norte (MT). O objetivo é produzir um 
relatório que compile e sistematize dados secundários 
referentes às políticas públicas de educação, 
assistência social, saúde e finanças municipais. O 
monitoramento durará da fase de implantação até 
três anos após a licença de operação.

Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de 
Epidemias na UHE Colíder 
O licenciamento ambiental do empreendimento UHE 
Colíder demandou da Copel a produção de um relatório 
que compila e sistematiza os dados entomológicos 
coletados a partir de campanha de campo; os dados 
primários a respeito das endemias, obtidos por meio 
de entrevistas com gestores de saúde; e secundários, 
a serem disponibilizados em banco de dados. A ideia 
foi subsidiar e disponibilizar material informativo aos 
municípios de Cláudia, Colíder, Itaúba e Nova Canaã 
do Norte para programação de ações de vigilância e 
educação em saúde.

O processo gerou o Relatório de Monitoramento 
de Malária e Leishmaniose, campanha de campo 
conjunta para a coleta de dados entomológicos 
e epidemiológicos; a divulgação de boletins 
epidemiológicos; além da comunicação por meio de 
folders, cartazes e banner referentes aos temas.

Programa de Comunicação Social  
dos Complexos Eólicos  
Iniciativa voltada para as comunidades afetadas direta 
e indiretamente pelos empreendimentos instalados 
nos municípios de Pedra Grande, São Bento do Norte, 
São Miguel do Gostoso, Parazinho, João Câmara  
e São Bento do Norte (RN). Visa atender ao processo 
de licenciamento ambiental dos Complexos Eólicos 
de Cutia, Bento Miguel, Brisa Potiguar e São Bento 
Energia por meio de contato entre o empreendedor 
e a comunidade afetada para conhecer e atender  
as demandas da população relativas à implantação 
dos empreendimentos. 

Direitos humanos  
Desde a sua fundação, há seis décadas, a Copel 
assumiu compromisso com a defesa dos direitos 

humanos. A Companhia age em consonância com 
os princípios da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, que são constantemente reafirmados 
e detalhados por meio de outras plataformas 
coordenadas pela ONU, como o Pacto Global, 
do qual a Copel é signatária desde a sua criação, 
e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Esses compromissos norteiam políticas, normas 
e estratégias da Companhia e visam a proteger  
os direitos de todos os públicos influenciados por 
suas atividades.

Nesse sentido, a Copel executa ações que visam à 
valorização da diversidade, à inclusão e ao combate à 
discriminação em relação a gênero, orientação sexual, 
raça, crenças, etnia e pessoas com deficiência. 
Também busca combater a exploração sexual de 
crianças e adolescentes na cadeia de valor e priorizar 
os esforços em situações de maior vulnerabilidade, 
como obras e viagens, além de eliminar todas as 
formas de trabalho forçado ou infantil. Internamente, 
a Copel procura assegurar a liberdade de associação 
e o reconhecimento efetivo do direito à negociação 
coletiva. Também atua fortemente em questões de 
acessibilidade. O gerenciamento dessas questões na 
Copel GeT é realizado pela área de Meio Ambiente e 
Responsabilidade Social, de acordo com as diretrizes 
da Holding. 

Durante o processo de implantação de seus 
empreendimentos, a Copel busca cumprir com todos 
os requisitos legais aplicáveis, bem como atender às 
condicionantes de cada projeto. O descumprimento 
de legislações associadas a direitos humanos pode 
impactar na paralisação do projeto, no prejuízo da 
imagem da Companhia e no recebimento de sanções 
não monetárias e multas.

Com relação às atividades desempenhadas pelos 
fornecedores, a Copel demanda o cumprimento 
das obrigações legais no processo de homologação 
da contratada e durante a execução dos contratos 
por meio da exigência de certidões obrigatórias. 
A Companhia utiliza-se dos requisitos contratuais 
para mitigar os riscos e impactos, o que é feito 
mensalmente ou imediatamente, em caso de indícios 
e/ou iminência de ocorrência. Os fornecedores 
também recebem o Manual do Fornecedor e a Cartilha 
de Direitos Humanos no Trabalho, ocasião em que 
assinam um Termo de Ciência e Comprometimento. 
O manual foi revisado em 2018, para um maior 
aprofundamento sobre o tema. 

Devido a esses procedimentos de gestão, não há, para 
a Copel, operações ou fornecedores considerados 
como de risco significativo para a ocorrência  
de trabalho infantil, de trabalho forçado ou  
análogo ao escravo ou outros tipos de violação aos 
direitos humanos.
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Existem, atualmente, dois empreendimentos da 
Copel GeT que estão parcialmente inseridos em 
Terras Indígenas: A PCH Apucaraninha (Terra 
Indígena Apucaraninha, município de Tamarana-PR) 
e a Linha de Transmissão 230kV Figueira - Londrina 
(Terra Indígena Barão de Antonina, município de São 
Jerônimo da Serra-PR). Nesses empreendimentos, 
a Empresa firmou acordos extra-judiciais, mediante 
Termos de Ajustamento de Conduta, no intuito de 
regularizar o funcionamento de instalações antigas 
em Terras Indígenas, bem como reparar e compensar 
as comunidades pelos impactos causados pela sua 
implantação e operação. Por meio do cumprimento 
das obrigações firmadas nesses TACs, as 
demandas dessas comunidades foram plenamente 
equacionadas perante o Estado e o sistema de 
justiça nacional, não sendo caracterizadas violações 
de direitos de povos indígenas decorrentes dessas 
instalações. A Copel GeT também é sócia majoritária 
do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, proprietária 
da UHE Jayme Canet Júnior, que, apesar de não 
afetar diretamente nenhuma Terra Indígena, possui 
Componente Indígena em seu projeto Básico 
Ambiental, desenvolvendo projetos que beneficiam 
oito Terras Indígenas inseridas na bacia do Rio Tibagi.

Para a Comunidade Indígena Apucaraninha, está 
sendo desenvolvido um projeto piloto da Copel GeT, 
que visa a garantir o acesso de aldeias indígenas 
à energia em conjunto com o poder público e, 
adicionalmente, promover o uso consciente e seguro 
desse recurso.

5.2.4.  Educação para a Sustentabilidade 
A Copel mantém, desde 2017, o Programa EducaODS, 
que tem como objetivo informar e sensibilizar os 
públicos interno e externo da Companhia sobre 
a importância dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, contribuindo para a conscientização e 
a mudança de valores e comportamentos em relação 
ao meio ambiente e às relações sociais, motivando-
os para a ação.

A iniciativa consiste em um jogo de quebra-cabeça 
gigante dos ODS e caça ao tesouro. Quando encontram 
o ODS solicitado, as equipes participantes estudam 
sobre ele e criam uma meta para seu local de trabalho 
ou comunidade, que deverá ser realizada em um ano. 

Em 2018, além de envolver os empregados da 
Copel, o jogo também foi aplicado em escolas, 
ONGs e instituições sociais, entre outros. A convite 
do Ministério do Meio Ambiente, a Copel levou o 
jogo aos educadores presentes na Vª Conferência 
Nacional Infanto-Juvenil de Meio-ambiente, em 
Sumaré, São Paulo.

Mais de 700 pessoas, entre empregados, comunidade 
e terceirizados, jogaram em 2018, resultando em 
108 projetos em prol dos ODS. Também foram 
capacitados 38 empregados para atuar como 
multiplicadores desses objetivos.

Dentro dessa iniciativa foram promovidas, ainda, 
palestras sobre os objetivos, direitos humanos, 
direitos humanos nas empresas, mudança do 
clima e código de conduta, às quais assistiram 98 
empregados e 46 terceirizados, sem contar o público 
da transmissão via web.

Em dezembro de 2018, foram lançados os Gibis da 
Turma da Mônica Descobrindo os ODS 7 - Energia 
Limpa e Acessível (10 mil exemplares) e ODS 
11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis (8 mil 
exemplares), projeto idealizado em parceria com o 
Aldeias Infantis SOS Brasil e o Instituto Maurício de 
Souza, para divulgação junto ao público interno e 
externo da Companhia. Os gibis estão disponíveis no 
site da Copel em formato digital.

5.2.5.  Investimentos Sociais por meio de 
Incentivos Fiscais
A Copel GeT, por meio de renúncia fiscal, apoia 
diversos projetos de incentivo à cultura com o apoio da 
lei federal Rouanet, da lei estadual Programa Estadual 
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de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (Profice) 
e da lei municipal do Mecenato da Fundação Cultural 
de Curitiba. Além dos projetos culturais, a Empresa 
incentiva iniciativas esportivas por meio da Lei Federal 
de Incentivo ao Esporte e projetos sociais atinentes ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Fundo da Infância 
e do Adolescente - FIA), ao Estatuto do Idoso (Fundo 
do Idoso) ou relacionados ao desenvolvimento da saúde 
(Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - 
Pronon e Programa Nacional de Apoio à Atenção da 
Saúde da Pessoa com Deficiência - Pronas).

Os investimentos da Copel Geração e Transmissão 
em 2018 provenientes de renúncia fiscal somaram 
R$ 6.803.444,00 milhões. 

5.2.6.  Iniciativas Sociais GRI 413-1

Programa Cultivar Energia
Iniciativa que tem como objetivo a implantação 
de hortas comunitárias em imóveis sob linhas de 
energia da Copel, em parceria com prefeituras 
municipais. Entre os objetivos está a disseminação 
de informações de segurança na convivência entre o 
entorno e as LTs, a produção de alimentos orgânicos 
e o fortalecimento de vínculos comunitários. 

Atualmente, há três hortas implementadas, sendo 
duas no município de Maringá e uma em Ponta 
Grossa, que envolvem diretamente 99 famílias. A 
efetividade do programa é monitorada anualmente. 
Cerca de 70% dos participantes utilizam a produção 
essencialmente para consumo próprio, enquanto os 
outros 30% visam à comercialização, o que coloca 
o programa como uma forma de geração de renda. 
O monitoramento verificou que 90% dos envolvidos 
estão plenamente satisfeitos em participar do 
Cultivar Energia e avaliam como ótima a presença da 
Copel GeT na comunidade.

Programa Consumator 
Programa que há nove anos mantém um canal de 
comercialização e distribuição de legumes e hortaliças 
de qualidade, não transgênicos e cultivados sob os 

princípios da agroecologia entre os empregados da 
Copel e produtores rurais. Envolve aproximadamente 
150 empregados e 3 produtores em Curitiba, São 
José dos Pinhais e Londrina (PR). Além de poderem 
consumir alimentos mais saudáveis, os empregados 
recebem, ainda, informações e dicas sobre o tema,  
vegetarianismo, nutrição, agroecologia, compostagem, 
hortas domésticas, etc.

A iniciativa propicia renda estável aos produtores 
rurais participantes, pois a comercialização se dá 
sem intermediários.

Programa EletriCidadania
Programa de voluntariado corporativo que permite que 
os empregados utilizem até quatro horas mensais de seu 
tempo de trabalho para a execução, de forma voluntária 
e espontânea, de ações comunitárias que, muito além 
do simples assistencialismo, levem ao desenvolvimento 
sustentável da sociedade em todos os aspectos, sejam 
eles culturais, educacionais ou profissionais. Em 2018, 
cada um dos 68 voluntários da Copel GeT dedicaram, 
em média, 7,68 horas ao voluntariado.

Museu Regional do Iguaçu 
Localizado às margens do maior rio do Paraná, na região 
Centro-Sul do Estado, esse museu realiza, há 17 anos, 
a guarda e a conservação de elementos que ajudam 
a contar a história da região. Mantido pela Copel, 
o espaço está localizado junto à Usina Hidrelétrica 
Governador Ney Braga e tem como missão:

 » Evidenciar o patrimônio cultural da região sob 
sua guarda, valorizando a memória cultural e 
ambiental do Paraná

 » Sensibilizar para a preservação da 
biodiversidade e de todas as formas de vida;

 » Demonstrar a interação do homem e da mulher 
com o seu meio, cujo acervo reflete seus 
aspectos socioculturais

 » Demonstrar o compromisso da Copel com 
a preservação do patrimônio ambiental, 
histórico e cultural por meio de programas de 
compensação socioambiental decorrentes da 
implantação de empreendimentos de geração, 
transmissão e distribuição de energia

Desde a sua inauguração, em dezembro de 2000, o 
Museu foi responsável por atividades educativas e de 
monitoria de mais de 300 mil pessoas, que tomaram 
conhecimento das ações socioambientais da Copel 
pelo Meio Ambiente. Em 2018, o Museu atendeu 
a 8.252 visitantes, distribuídos nas modalidades 
de agendamento com monitoria guiada (3.403) e 
visitantes espontâneos (4.849).
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COMUNIDADE

Impactos causados na saúde e segurança 2016 2017 2018

Número total de acidentes sem óbito com a população 1 0 0

Número total de acidentes com óbito com a população 0 0 0

Demandas judiciais decorrentes de acidentes com a população - Base 
Contencioso Geral 0 0 0

Envolvimento da empresa com ação social 2016 2017 2018

Recursos aplicados em educação e ações sociais(R$ mil) 928.000,00 1.360.000,00 1.540.730,06 

Recursos aplicados em saúde e saneamento (R$ mil) 464.000,00 680.000,00 1.399.403,71

Recursos aplicados em cultura (R$ mil) 1.727.518,00 2.791.806,00 1.727.518,00

Recursos aplicados em esporte (R$) 464.128,25 679.900,00 464.128,25

Empregados que realizam trabalhos voluntários na comunidade externa à 
empresa / total de empregados (%) 2,57 4,00 4,00

Quantidade de horas mensais doadas (liberadas do horário normal de 
trabalho) pela empresa para trabalho voluntário de funcionários 336,9 545,22 522,10

Envolvimento da empresa em projetos culturais, esportivos, etc. (Rouanet, 
PROFICE - ICMS) 2016 2017 2018

Montante de recursos destinados aos projetos (R$ Mil) 3.583.646,25 5.511.988,00 4,00

Montante de recursos destinados ao maior projeto (R$ Mil) 723.000,001 700.000,002 723.000,00

5.2.7. Indicadores Sociais Externos

INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS – COMUNIDADE 

Notas: 
1. Maior projeto de 2016: Projeto: Teatro Mãe de Deus
    Beneficiário: Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo (Pessoa Jurídica)
2. Maior projeto de 2017: Projeto: Plano Anual MON2017
    Beneficiário: Associação dos Amigos do MON (Pessoa Jurídica)

5.3. ASPECTOS SETORIAIS
5.3.1. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
É obrigatório que todas as empresas de energia 
elétrica dediquem parte de suas receitas operacionais 
líquidas (ROL) à pesquisa e ao desenvolvimento. A 
separação desse valor deve ser feita mensalmente, 
para compor um saldo a ser investido. 

Os projetos desenvolvidos pela Copel se enquadram 
nas linhas do manual do Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia 
Elétrica (Proped), conduzido pela Aneel, porém 
estão sempre vinculados aos interesses de uma das 
áreas internas da Companhia, sugeridos com base 
em problemas cotidianos, necessidade de novas 
tecnologias ou de construir um empreendimento 
de geração com um custo mais baixo, entre outras 
ideias. Além da exigência legal, a Copel enxerga os 
investimentos em P&D como oportunidades.
 
A equipe responsável pelas pesquisas na Copel é a 
Coordenação de Inovação e, na Copel GeT, a área 
de P&D. Para acompanhar o desenvolvimento dos 
programas de P&D, a Coordenação de Inovação criou 
o Portal da Inovação, que reúne todas as informações 
sobre a execução orçamentária dos projetos em 
desenvolvimento. 

Durante os próximos três anos, a Copel tem como 

meta investir R$ 52 milhões em projetos inovadores 
de geração de energia renovável e de substituição 
de equipamentos para tornar mais eficiente o uso da 
energia elétrica.

Política de Incentivo
A Copel adota como política de incentivo à inovação 
tecnológica a premiação de empregados que 
apresentam propostas de projetos inovadores, com 
potencial de valor para os negócios da Copel e para a 
sociedade e que estejam alinhados ao Planejamento 
Estratégico da Companhia. Outra forma de incentivo 
é a realização de horas extras para o empregado 
que participa de projetos de PD&I oficialmente 
cadastrados na Aneel. 

A apresentação dos projetos é feita por modelo 
aberto, no qual as propostas podem ser apresentadas 
a qualquer momento, garantindo um fluxo contínuo. 
Os interessados, sejam empregados, instituições 
de pesquisa e ensino superior ou do público em 
geral, devem preencher o formulário de Proposta 
Inicial de Projetos (PIP), disponibilizado na internet. 
As propostas são avaliadas de acordo com uma 
série de parâmetros, que englobam os critérios da 
Aneel de originalidade, aplicabilidade, relevância 
e razoabilidade dos custos e, ainda, os impactos 
econômico e socioambiental, além da capacitação 
profissional e tecnológica dos agentes envolvidos.
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A Copel considera que os impactos da inovação 
são evidenciados pelo aumento da produtividade, a 
melhoria na execução dos processos e o aumento da 
qualidade dos produtos e serviços. Como resultado 
dos projetos de PD&I já foram protocolados, pela 
Copel GeT, 10 pedidos de patentes de produtos 
junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI). Mais três patentes estão em processo de 
transferência de titularidade, do Lactec para a Copel 
Geração. Além dessas, a Copel tem mais dois pedidos 
de patentes internacionais, nos Estados Unidos e na 
Europa, via Convenção da União de Paris (CUP).

Investimentos em P&D
GRI 103-1, 103-2, G4-EU8

Em 2018, a Copel Geração e Transmissão aplicou 
R$ 22,8 milhões na execução de 29 projetos  
de P&D, entre os quais 7 são estratégicos, cujos 
temas foram estabelecidos pela Aneel por meio  
de Chamada de Projetos. Em 10 projetos, participou 

de forma cooperada com outras empresas.  
Aplicou, ainda, aproximadamente R$ 414,4 mil na 
gestão dos projetos de P&D por meio de projetos 
de gestão, totalizando R$ 23,3 milhões investidos 
em P&D.

Para os próximos três anos, a Empresa prevê 
um investimento de R$ 115 milhões em novos 
projetos aplicados aos seus processos de geração, 
manutenção e gestão de recursos. Essas iniciativas 
deverão ser executadas em pelo menos dez polos 
universitários, oito institutos de pesquisa e nove 
empresas de tecnologia nacionais. A aprovação  
será feita mediante avaliação do Comitê de P&D 
da Copel GeT e/ou chamada pública administrada 
conduzida pela Aneel. As instituições terão até 
cinco anos de prazo para a execução, conforme 
determinação dos Procedimentos do Programa  
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do 
Setor de Energia Elétrica.

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS EM PD&I: GRI - EU8

Investimento em Pesquisa e 
Desenvolvimento (por tema) 2017 % em relação ao total 

de investimentos 2018
% em relação 

ao total de 
investimentos

Eficiência Energética 532.572,24 3% 377.760,88 2%

Fontes alternativas de geração de energia 
elétrica 2.545.504,14 14% 5.872.962,32 25%

Gestão de Bacias e Reservatórios 1.346.063,64 7% 1.639.611,21 7%

Meio Ambiente 1.997.399,46 11% 2.410.050,99 10%

Medição, faturamento e combate a perdas 
comerciais 0,00 0% 0,00 0%

Operação de Sistemas de Energia Elétrica 4.567.137,64 25% 2.898.301,71 12%

Planejamento de Sistemas de Energia 
Elétrica 1.214.337,24 7% 1.185.022,24 5%

Supervisão, Controle e Proteção de 
Sistemas de Energia Elétrica 2.979.309,77 16% 2.076.662,96 9%

Segurança 2.207.447,55 12% 1.662.524,99 7%

Qualidade e Confiabilidade dos Serviços 
de Energia Elétrica 53.541,12 0% 2.261.926,72 10%

Outros 454.227,12 2% 2.483.179,61 11%

Gestão de PD&I 590.161,20 3% 414.393,44 2%

Total 18.487.701,12 100% 23.282.397,07 100%

5.3.2.  Indicadores do setor elétrico
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6. Dimensão Ambiental
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6.1. MUDANÇAS CLIMÁTICAS GRI 103-1, 103-2, 201-2

As mudanças climáticas têm impacto direto nas 
atividades da Copel. Os riscos mais significativos 
para a Companhia em função dessas alterações são 
modificações na operação dos ativos; a perda de 
receita por reposição de equipamentos e instalações 
em função da vulnerabilidade climática; e a geração 
de taxas devido à emissão de gases de efeito 
estufa. Para mitigar esses impactos, a Copel vem 
desenvolvendo estudos de adaptação dos negócios, 
visando manter suas operações dentro dos padrões 
estabelecidos pelo órgão regulador. 

Contudo, as mudanças climáticas também trazem 
algumas oportunidades. O setor elétrico está em 
mudança disruptiva, com consumidores procurando 
por energias advindas de fontes renováveis, ou 
seja, de baixo carbono. Portanto, as oportunidades 
que se destacam são a de geração de energia 
por fontes renováveis e a de comercialização de 
energia renovável no mercado livre. Adicionalmente, 
aparecem como alternativas a geração distribuída e 
a oferta de serviços como eletropostos e eletrovias.

Para gerir esse tema a Copel mantém, desde 2016, 

a Política de Mudança do Clima, que estabelece 
diretrizes para a promoção de ações de redução de 
emissões de gases de efeito estufa e a realização 
de planejamentos capazes para enfrentar as 
consequências da mudança do clima em seus 
negócios, nas subsidiárias integrais e nas controladas. 
Essa política foi desenvolvida pelo Comitê Gestor de 
Mudança do Clima, comandado pela Coordenação 
de Meio Ambiente e Responsabilidade Social da 
Holding, composto também por representantes da 
diretoria das subsidiárias. Seu conteúdo foi norteado 
pelo GHG Protocol, pelos princípios do Pacto Global, 
pela Política Nacional sobre Mudança do Clima, pela 
Política Estadual de Mudanças Climáticas e pelos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Essas iniciativas, internacionalmente adotadas e 
reconhecidas, são também compromissos assumidos 
pela Companhia.

Com a implantação da Política, houve a incorporação 
das mudanças do clima na análise de riscos, na 
avaliação financeira e nas oportunidades para os 
negócios da Companhia, além de incentivar tecnologias 
de baixo carbono. Na sequência, são apresentados os 
riscos associados às mudanças do clima.

Riscos e oportunidades associados às mudanças do clima

Riscos Fatores Descrição

Natureza Física
Extremos climáticos Aumento das temperaturas máximas no norte do estado do Paraná

Ciclones tropicais Aumento dos vendavais no norte e oeste do estado do Paraná

Regulatórios

Cobrança por emissões Cobrança de taxa de emissões pode impactar parte do setor que investe em 
termelétricas

Mecanismos de Mercado de 
Carbono Cap and Trade

O setor de energia pode ser um dos escolhidos para introdução desse tipo de 
mecanismo.

Outra natureza Reputação A interrupção no fornecimento de energia pode gerar insatisfação no 
consumidor 

Oportunidades Fatores Descrição

Natureza Física 434 Aumento das temperaturas pode gerar um aumento na demanda de consumo

Regulatórios - Ter a opção de comprar créditos de carbono ou alterar seus processos ou 
comprar energia limpa renovável

Outra natureza 2016 Abrir mercado por um consumidor que busque uma fonte de energia mais 
renovável, incluindo a geração distribuída 

Como parte da gestão das mudanças climáticas em 
suas operações, a Copel monitora periodicamente 
suas emissões; avalia os riscos climáticos de novos 
investimentos; e analisa medidas de adaptação dos 
negócios aos impactos das mudanças climáticas. 
Também acompanha os movimentos governamentais 
sobre a precificação de carbono. 

A Companhia opera, atualmente, um parque gerador 
predominantemente renovável, sendo uma empresa 
de baixa emissão de carbono. Ainda assim, vem 
investindo em projetos de descarbonização, com 
destaque para a ampliação do parque gerador 

renovável; a instalação de eletropostos/eletrovias; a 
implantação dos smart grids e de frota abastecida 
predominantemente com etanol; e da modernização 
da UTE Figueira, entre outros.

6.1.1. Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) 
GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-6

A Copel investe desde 2009 na elaboração dos 
inventários anuais de emissões de GEE, em 
conformidade com a metodologia do programa 
brasileiro GHG Protocol. Visando cumprir seu 
compromisso com a redução, a Companhia executa 
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ações de pesquisa e desenvolvimento, prevê o incentivo às fontes renováveis no seu plano de expansão e 
implementa iniciativas voltadas à redução das emissões no Programa Ecoeficiência.

Em 2018, a Copel, considerando a Holding e suas subsidiárias integrais, registrou as emissões relatadas  
a seguir:

GEE (t) Escopo 1
Escopo 2 

(abordagem por 
“localização”)

Escopo 2 
(abordagem por

“escolha de compra”)
Escopo 3

 CO2 113.003,969 248.543,274 -   1.459,278 

 CH4   29,200 -   -   57,325 

 N2O 478,886 -   -   45,892 

 HFCs 25,117 -   -   -   

 PFCs -   -   -   -   

 SF6 3.853,200 -   -   -   

 NF3 -   -   -   -   

 NF3 117.390,372 248.543,274 -   1.562,495 

 Emissões de CO2 biogênico (t) 3.054,430 -   -   69,695 

6.1.2. Emissões atmosféricas
A Resolução 16/2014 emitida pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Paraná estabelece padrões 
de emissão a serem atendidos por empreendimentos instalados no estado. Especificamente para a Usina 
Termoelétrica de Figueira, que possui potência nominal de até 50 MW e utiliza carvão como combustível, a 
resolução define que devem ser monitorados semestralmente os seguintes parâmetros: Material Particulado 
Total (MP), Óxidos de Enxofre (SOx), Óxidos de Nitrogênio (NOx) e Monóxido de Carbono (CO).

Para fins de cálculo da emissão total anual de cada um dos compostos acima, foi utilizada a medição de campo 
realizada em abril de 2018, corrigidos para o oxigênio de referência de 7%. Foi considerada a quantidade de 
horas de cada uma das duas caldeiras em operação na UTE Figueira, sendo que a caldeira 1 operou durante 
4.159 horas em 2018, enquanto a caldeira 3 operou 3.066 horas.

Emissões atmosféricas emitidas (t) | GRI 305-7 2016 2017 20181

Emissões de NOx 709 2.510 336

Emissões de SOx 2.764 15.344 2.822

Emissões de Poluentes Orgânicos Persistentes (POP) 0 0 0

Emissões de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 0,2 0 0

Emissões de Poluentes atmosféricos perigosos (HAP) 0 0 0

Emissões de Material Particulado (MP) 709 277 34

Notas:
1. Em 2018, houve também a emissão de 13 toneladas classificadas como “outras categorias padrão de emissões atmosféricas 
identificadas em regulamentos”.

6.1.3. Adaptação às Mudanças do Clima
Nos últimos anos, a Copel GeT tem se engajado no 
levantamento de riscos associados à mudança do clima, 
cujos efeitos poderão resultar no aumento da frequência 
de desligamentos das instalações de transmissão de 
energia e impactar as operações e a segurança das 
barragens, bem como as condições de qualidade da 
água dos reservatórios, no âmbito da geração. 

Desse modo, em 2018, o Subcomitê de Adaptação 
deu continuidade às ações de levantamento  
das vulnerabilidades frente à mudança do clima, as 
quais foram consolidadas em três reuniões ordinárias 
(7ª, 8ª e 9ª RO), com os seguintes encaminhamentos:

 » Validação da 1ª parte dos levantamentos de 
vulnerabilidade frente às mudanças no clima

 » Validação da 1ª parte do manual para 
levantamento de vulnerabilidade frente às 
mudanças no clima

 » Consolidação das informações da fase presente

O manual incluirá diretrizes para o acompanhamento 
das ações estabelecidas na norma interna relacionada 
a esse tema.
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6.1.4. Valoração do Carbono GRI G4-EU5

A Diretoria de Novos Negócios abordou a precificação 
de carbono em estudos de pré-viabilidade de 
empreendimentos de geração termelétrica conduzidos 
em 2017, motivada pela percepção da Copel de 
que o Brasil deverá adotar tributação por tonelada 
de CO2 equivalente emitida como instrumento de 
precificação no âmbito nacional.

Nesse sentido, foram definidos os cenários do impacto 
financeiro sobre os projetos a partir das estimativas 
de emissão de CO2 equivalente por empreendimento 
e considerados os diversos contextos de preço 
interno de carbono.

O resultado dessa atividade foi utilizado para auxiliar 
nas avaliações de riscos e oportunidades associados 
a uma possível precificação mandatória no futuro. 

6.2. ECOEFICIêNCIA GRI 103-1, 103-2

O gerenciamento de recursos naturais é fundamental 
para a sustentabilidade da Copel. A Companhia deve 
se preparar para cenários de escassez hídrica e para 
a transição para uma economia de baixo carbono. 
Por meio do acompanhamento da disponibilidade dos 
recursos naturais, da melhoria contínua na gestão 
desses recursos e do planejamento estratégico, a 
Companhia pode se antecipar a essas situações.

Os estudos ambientais, que devem ser feitos conforme 
exigências regulatórias, apontam os impactos com 
detalhes e permitem o desenvolvimento de ações 
de mitigação. Essas ações podem gerar melhoria 
da biodiversidade e da preservação, ou, ainda, a 
recuperação de áreas e espécies ameaçadas.

A Política de Sustentabilidade da Copel estabelece 
as diretrizes dessa atuação. A Companhia também 
segue as condicionantes regulatórias para cada tipo 
de empreendimento e as premissas do Programa 
de Ecoeficiência. De acordo com essas diretrizes 
e compromissos, são estabelecidas metas de 
gerenciamento de recursos naturais.

As ações para alcançar as metas relativas a água, 
energia e papel fazem parte do Programa Ecoeficiência, 
que tem como objetivo apoiar projetos para redução e 
melhor aproveitamento desses recursos, sensibilizando 
as diversas áreas da Companhia e indo ao encontro 
da diretriz estratégica de obtenção de excelência em 
custos, processos e qualidade. O programa também 
atua nas linhas de mobilidade e combustível, e educação 
e comunicação. Em 2018, foram realizadas as seguintes 
iniciativas: teste de dispositivo para redução no consumo 
de água em vasos sanitários; gestão do consumo de 
água, energia e combustíveis; e campanhas educativas. 
Também foi mantida a campanha de incentivo ao uso 
de etanol na frota de veículos e criada a campanha 
Copel sem Plástico, com vistas à redução do consumo 

de copos desse material. Quanto ao uso de energia, 
o destaque foi a ação para a redução do consumo 
nos microcomputadores. Com relação à mobilidade, 
destacaram-se as iniciativas “Dia de Bike ao Trabalho” 
(11 de maio), “Dia Mundial sem Carro” (semana de 17 a 
22 de setembro) – emissões zero (pedestres e ciclistas) 
e a I Pedalada Interpolos Copel.

6.2.1. Consumo de água GRI 103-1, 103-2, 303-1, 303-2, 303-3

A Copel GeT consumiu, em 2018, 114,76 milhões de 
m3 de água, divididos pelas fontes apresentadas na 
tabela abaixo.  

A água consumida de fontes superficiais é utilizada 
apenas para resfriamento nas Usinas. Essas fontes 
não são afetadas pela retirada ou pelo descarte, 
uma vez que o volume devolvido ao corpo hídrico 
é praticamente o mesmo que o captado da fonte, 
com perdas irrelevantes por evaporação. As águas 
pluviais foram captadas na cidade de Londrina por 
duas cisternas. O volume de 87 m3 foi registrado por 
hidrômetros e foi reutilizado na limpeza de calçadas e 
rega de áreas verdes.

Consumo de água em 2018 (em m3)

Fontes superficiais 114.661.682,07

Fontes subterrâneas 52.481,00

Água pluvial 87,09

Abastecimento municipal de 
água 45.081,00

Total 114.759.331,16

Água utilizada para 
resfriamento das usinas 99.819.948,83

Total de água utilizada pela 
Copel GeT em 2018 214.579.279,99

A água consumida de fontes superficiais é utilizada 
no resfriamento das usinas. Essas fontes não são 
afetadas pelo descarte, uma vez que o volume 
devolvido ao corpo hídrico é praticamente o mesmo 
que foi captado da fonte, com perdas irrelevantes por 
evaporação. As águas pluviais foram captadas pelas 
duas cisternas instaladas na cidade de Londrina (PR) 
e medidas por hidrômetros. Os 87 m3 obtidos por 
esse meio foram reutilizados. 

6.2.2. Consumo de energia elétrica e combustíveis
O consumo de energia na Copel GeT em 2018 foi de 
1,2 milhões de GJ. Com relação à energia elétrica, 
o consumo foi de 25,7 mil GJ, 3% inferior ao do no 
ano anterior. A Copel tem como meta reduzir 10% 
do consumo de energia elétrica até o final de 2019, 
tendo como base o consumo de 2014. A meta foi 
fracionada em 2% ao ano. A Copel GeT superou a 
meta em 2018.
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Com relação ao consumo de combustíveis, a Copel 
GeT consumiu, no ano, 1,2 milhão de GJ.

Consumo de energia elétrica  
e combustíveis em 2018

Consumo de fontes não 
renováveis

Óleo diesel 15.990,27

Gasolina 1.875,73

Carvão 1.183.661,95

Querosene de avião 2.730,91 

TOTAL 1.204.258,86

Consumo de fontes 
renováveis
Etanol 7.922,56
Biodiesel 1.471,66
TOTAL 9.394,22

Total do consumo de 
combustíveis 1.213.653,08

Consumo de energia elétrica 25.668,00

Total do consumo de 
energia em 2018 1.239.321,08

 

Venda de energia elétrica 49.402.688,40

6.2.3. Consumo de papel
A Copel controla dados de impressão e cópias por 
meio de relatórios mensais elaborados pela empresa 
que fornece o serviço. Esses reportes incluem dados 
como quantidade de impressão, valor de faturamento, 
atendimentos prestados e informações de gestão. 
Em 2018, a Copel economizou 3.539.381 folhas de 
papel com o uso do formato duplex. Esse número 
equivale a 7.079 resmas e seria correspondente a 
aproximadamente 472 árvores, conforme descreve 
a norma internacional IFS (International Featured 
Standards), na qual 1 árvore é igual a 7.500 folhas 
de papel.
  
6.2.4. Gestão de resíduos GRI 306-2

A gestão de resíduos na Copel está baseada no 
Programa de Gestão Corporativo de Resíduos, 
que tem por objetivos a redução na geração, a 
valorização do material descartado e a promoção da 
logística reversa. Todos os processos adotados pela 
Companhia estão em conformidade com a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e toda a legislação e 
as normas vigentes.

Os resíduos gerados nas operações são devidamente 
segregados e enviados para o armazenamento 
adequado até sua destinação. Em 2018, a Copel 
GeT destinou 3,7 mil toneladas para a reciclagem. 
Os resíduos recicláveis gerados em atividades 
administrativas são encaminhados para cooperativas 
de reciclagem, conforme estabelecido no Decreto 
Estadual nº 8426/2017. Esses rejeitos totalizaram 92 
toneladas na Copel em 2018.

Também foram encaminhadas 29,3 toneladas  
de resíduos orgânicos para a compostagem e  
13,1 mil toneladas de cinzas, predominantemente, 
para aterro. Com relação a resíduos perigosos,  
foram geradas 200,0 toneladas, das quais 158,0 
toneladas de óleos usados foram recicladas,  
1,1 toneladas de resíduos de saúde foram incineradas, 
6,2 toneladas de estopas e materiais sujos de óleo 
foram enviadas para aterro, e 34,9 toneladas de 
mistura de óleos usados e estopas sujas de óleo 
foram coprocessadas.

Com relação aos prestadores de serviços, estes 
devem atender a cláusula contratual que exige a 
correta destinação dos rejeitos classificados como 
sobras de obras.

Os resíduos com valor comercial são alienados 
por meio de concorrência pública. Para os demais 
resíduos, são contratadas empresas especializadas 
para a destinação final. Em ambos os casos, é exigida 
qualificação técnica, licença ambiental de operação 
e demais documentações ambientais. 

6.3. RESERVATÓRIOS E QUALIDADE DE ÁGUA
A Copel GeT monitora possíveis intervenções 
ambientais nos reservatórios e em seus entornos, e 
promove ações específicas para sanar irregularidades 
identificadas no que diz respeito a construções 
na área de concessão, lançamento de efluentes, 
estabilidade de taludes, uso e ocupação das Áreas 
de Proteção Permanente, caça e pesca ilegais,  
entre outros. Para auxiliar no processo de preservação 
das áreas de relevante interesse ambiental, a  
Copel GeT possui convênio com o Batalhão de  
Polícia Ambiental do Estado do Paraná, participa 
ativamente dos Comitês de Bacia Hidrográfica 
e Conselho Nacional e Estadual de Recursos 
Hídricos, realizando o monitoramento, em tempo 
real, da situação hidrológica dos rios onde possui 
reservatórios, além de realizar o monitoramento da 
qualidade da água.

As Comissões Institucional e as Comissões Locais 
de Gestão de Reservatórios realizam a gestão sobre 
a área geográfica que compreende os reservatórios, 
águas, áreas de entorno, bacias de contribuição e 
demais áreas influenciadas pelos empreendimentos 
da Copel GeT.



Relatório de responsabilidade socioambiental e econômico-financeiro 64

A Comissão Institucional é constituída por 
representantes das áreas de operação e manutenção, 
socioambiental, imobiliário, segurança empresarial 
e jurídica e tem como principais atribuições 
definir diretrizes para a gestão dos reservatórios e 
estabelecer metas para as áreas responsáveis pelos 
reservatórios e acompanhar seu cumprimento por 
meio de indicadores de desempenho estabelecidos 
junto às comissões locais.

As Comissões Locais, por sua vez, tem como principais 
atribuições desdobrar e revisar as metas conforme 
estabelecido pela Comissão Institucional; elaborar, 
monitorar e manter atualizados os indicadores de 
desempenho e os planos de ação para atendimento 
das metas e de tratamento das ocorrências; elaborar, 
monitorar  e manter atualizados os planos de ação 
para atendimento das metas e de  tratamento  
das ocorrências; enviar periodicamente relatório da 
gestão do reservatório à Comissão Institucional, 
contendo informações sobre fatos relevantes e 
indicadores de desempenho.

O principal impacto da Copel GeT nos recursos 
hídricos é a alteração de suas condições naturais de 
fluxo devido à construção das usinas hidrelétricas. 
Por isso, A Empresa atua na gestão dos impactos 
socioambientais de seus empreendimentos - desde 
a sua construção até a fase de operação, realizando 
estudos, mitigando impactos e riscos e atendendo  
as legislações ambientais pertinentes. A fim de  
avaliar parte destes impactos, a Copel GeT coleta 
e analisa trimestralmente amostras de água dos 
reservatórios das usinas para monitorar sua 
qualidade por meio de 25 parâmetros físico-químicos 
e biológicos, incluindo o parâmetro “temperatura”, 
relativo à água que retorna ao curso do rio após o 
resfriamento das usinas. A Copel GeT monitora, 
ainda, a qualidade da água do rio antes do início 
da construção de um novo empreendimento. Esses 
acompanhamentos incluem a análise de sedimentos 
e agrotóxicos, que geralmente conta com uma gama 
muito maior de parâmetros analisados.

6.4. ECOSSISTEMAS GRI 103-1, 103-2

6.4.1. Mitigação dos impactos causados por 
empreendimentos GRI 304-2, G4-EU13

A instalação de empreendimentos de geração tem 
implicações no meio físico, biótico e social. Podem 
ocorrer alterações de alguns processos ecológicos, 
modificações na composição das espécies de fauna 
e flora, e impactos no modo de vida da população 
e no patrimônio histórico-cultural. Para amenizar 
esses possíveis impactos, a Copel realiza programas 
de monitoramento e resgate da flora e da fauna, 
recuperação de Áreas de Preservação Permanente 
(APPs), reposição florestal, monitoramento e 
resgate arqueológico, entre outros. Diversas 
iniciativas são conduzidas na fase de implantação 

do empreendimento e outras têm desdobramentos 
também para a fase de operação.

Empreendimentos de Geração
Os empreendimentos de geração passam por vistorias 
e estudos periódicos para a elaboração de Relatórios 
Técnicos que permitem o acompanhamento 
constante dos ambientes, possibilitando a prevenção 
e a correção de possíveis problemas, além de manter 
os órgãos ambientais responsáveis informados sobre 
o status de implementação. 

Empreendimentos de Transmissão
Os empreendimentos de transmissão de energia 
têm seus principais impactos concentrados na  
fase de implantação, quando ocorre a supressão 
vegetal para sua instalação. Esse processo pode 
aumentar a fragmentação florestal dos ambientes 
e implicar na redução da população das espécies 
nativas, devido ao aumento do efeito de borda, a 
redução de habitats da fauna, aumento da caça na 
região etc.

Internamente, a Copel realiza a Análise Ambiental 
Prévia para verificar se há restrições socioambientais 
para a escolha dos terrenos para a implantação  
de subestações de energia. Esse estudo considera 
requisitos socioambientais na fase de concepção 
do empreendimento. Já para a definição do 
traçado das suas linhas de transmissão, é realizada  
análise multidisciplinar, buscando o menor impacto 
possível ao ambiente natural, mas também 
considerando as questões econômicas e sociais 
do traçado escolhido. Em alguns casos, contudo,  
não é viável desviar o caminho das linhas  
de fragmentos florestais. Por esse motivo, os  
projetos atuais buscam minimizar a supressão 
vegetal apenas ao que é estritamente necessário 
para construção do empreendimento – por vezes 
se restringindo apenas à abertura para lançamento 
dos cabos –, assim como preveem a utilização 
de estruturas alteadas para reduzir o impacto na 
vegetação, sempre que possível. Em alguns casos, 
para minimizar a supressão, é feito o lançamento dos 
cabos com drones, evitando, assim, o corte raso das 
espécies nativas.

Destaca-se ainda que para evitar ou reduzir os 
impactos negativos em suas obras, a Copel conta 
com programas ambientais como Monitoramento 
e Controle da Supressão de Vegetação, Reposição 
Florestal, Monitoramento e Controle de Processos 
Erosivos e Afugentamento e Resgate de fauna, 
sempre que aplicáveis aos empreendimentos. 

A Copel Geração e Transmissão S.A. elaborou o 
Relatório de detalhamento de Programas Ambientais - 
RDPAs para seis empreendimentos e oito Inventários 
Florestais. Também foi concluída a elaboração do 
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Unidades de uso sustentável

Nome Localização Tamanho

APA Estadual de Guaratuba

Entre os municípios de São José dos Pinhais e Tijucas do Sul 
(Paraná) 441

Entre os municípios de São José dos Pinhais e Guaratuba 7,67%

Entre os municípios de Guaratuba, Morretes e São José dos 
Pinhais 0,0156

APA Estadual da Escarpa Devoniana
Entre os municípios de Ponta Grossa e Carambeí 615

No município de Castro 65.000

Unidades de proteção integral

Parque Estadual Pico do Marumbi No município de Morretes 225,98 hectares

Parque Estadual do Pico do Paraná No município de Antonina 865,18 hectares

Estação Ecológica Tia Chica Entre os municípios de Candói e Reserva do Iguaçu 423,12 hectares

Estação Ecológica Rio dos Touros No município de Pinhão 1.231,06 hectares

Parque Estadual Rio Guarani No município de Três Barras 2.235 hectares

Estudo de Impacto Ambiental e seu Respectivo 
Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA) 
para uma Linha de Transmissão, bem como realizadas 
as audiências públicas que fazem parte do processo 
necessário para obtenção da licença prévia (LP) do 
empreendimento.

6.4.2. Compensação Florestal
Desde 2012, a Copel Geração e Transmissão e 
o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) atuam em 
parceria na produção de mudas florestais nativas 
para a restauração de Áreas de Preservação 
Permanente, Reservas Florestais Legais e Áreas  
de Reposição Florestal do Estado do Paraná. À Copel, 

Programa Florestas Ciliares
A Copel realiza o reflorestamento e o cercamento 
de Áreas de Preservação Permanente (APPs) 
tanto em suas propriedades como na de terceiros 
como forma de recuperar áreas degradadas e/ou 
evitar essa degradação. Contribui, também, para a 
melhoria da qualidade da água dos reservatórios, 
inibindo a ocorrência de processos erosivos no solo e 
conservando a biodiversidade. As mudas das plantas 
utilizadas no reflorestamento são produzidas nos 
hortos florestais da Companhia.

Programas Florestas Urbanas
A Copel apoia as prefeituras no planejamento 
da arborização das vias públicas desde 2007, 
contribuindo para a melhoria ambiental das cidades 
e a redução das interrupções no fornecimento 
de energia causadas pela incompatibilidade das 
árvores com os sistemas elétricos. A iniciativa tem 
como destaque a produção própria de mudas nos 
hortos florestais da Companhia. Com isso, além 
da assistência a municípios interessados, é feito o 
atendimento de medidas compensatórias.

Atualmente, essas mudas são fornecidas por meio 
de termo de doação com encargos. Em 2018, foram 

entregues 6.536 delas a 22 municípios. As mudas 
produzidas também são utilizadas para atendimento 
de condicionantes de licenciamento ambiental.

Nesse mesmo ano, foi assinado convênio com a 
prefeitura de Maringá para a arborização desse 
município. A parceira 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.

O banco será formado por dados georreferenciados 
da arborização urbana de Maringá, composto por 
informações do município e da Copel. Atualmente, 
o plantio é realizado pela secretaria de Serviços 
Públicos e a poda e a remoção de árvores são feitas 
tanto pela secretaria quanto pela Copel.

6.4.3. Espécies ameaçadas
A Copel GeT realiza diferentes ações com relação a 
espécies ameaçadas presentes em áreas de influências 
de seus empreendimentos, de acordo com o grupo 
ao qual essas espécies pertencem. No caso da fauna 
aquática, a subsidiária mantém o monitoramento 
contínuo da fauna de peixes (ictiofauna) presente 

cabe ceder postos a trabalhadores terceirizados para 
se dedicarem exclusivamente à produção das mudas.

Outra parceria relevante da Copel Geração e 
Transmissão é com o Batalhão de Polícia Ambiental 
(BPAmb) para garantir agilidade e efetividade 
nas ações de proteção das áreas de preservação 
permanente instauradas no entorno de seus 
reservatórios, agindo preventivamente na proteção 
dos corpos hídricos, fauna e flora.

Ainda no âmbito da compensação florestal, a Copel 
Geração e Transmissão é responsável por proteger e 
restaurar habitats nas áreas apresentadas na tabela: 
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em seus reservatórios. Essa ação permite identificar 
a presença de espécies invasoras e acompanhar 
suas populações. Em usinas hidrelétricas em fase 
de instalação, busca, por meio de monitoramento, 
identificar as mudanças que ocorrem na ictiofauna 
como consequência de represamento e alteração das 
características do corpo d’água. O monitoramento 
permite à Copel GeT manter os órgãos ambientais 
e a sociedade informados sobre mudanças de longo 
prazo nas populações de peixes.

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

Nos trabalhos de pesquisa e manejo de animais silvestres 
contratados pela Copel GeT já foram registradas 92 
espécies de fauna terrestre consideradas sob algum 
grau de ameaça, considerando a Lista Vermelha da 
IUCN e o Livro Vermelho de Fauna Brasileira Ameaçada 
de Extinção. A validação dos dados foi feita com base 
nos documentos comprobatórios de monitoramento e 

resgate de fauna mais recentes, em empreendimentos 
no Paraná, em São Paulo, em Santa Catarina, no Mato 
Grosso e no Rio Grande do Norte.

Quanto à flora, de forma similar à fauna terrestre, 
executa, mediante contratações de equipes 
especializadas, programas de levantamento, 
monitoramento e resgate de flora (germoplasma) 
em áreas afetadas pelos empreendimentos durante 
a fase de instalação. A Copel GeT executa, ainda, 
ações de recomposição e manutenção de Áreas de 
Proteção Permanente (APP) de seus reservatórios, 
com espécies nativas de cada região.

Para registro de espécies de flora ameaçadas,  
foram cruzados os dados dos programas de 
monitoramento, resgate e recomposição florestal dos 
diferentes empreendimentos com duas fontes: a Lista 
Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de 
Extinção do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (IBAMA), e a Lista Vermelha de Espécies 
Ameaçadas da IUCN (União Internacional para a 
Conservação da Natureza). Houve, até o momento, 
registro de 62 espécies de flora em algum grau de 
ameaça de extinção.

Número de espécies de fauna e flora incluídas na 
lista vermelha da IUCN e em listas nacionais de 

conservação | GRI 304-4

Criticamente ameaçada de 
extinção 12

Ameaçada de extinção 36

Vulneráveis 43

Quase ameaçadas 58

Pouco preocupantes 0

Total 149

Notas: 
Inclui espécies previstas nas seguintes listas: Lista Vermelha de 
Espécies Ameaçadas da IUCN, Livro Vermelho da Fauna Ameaça-
da no Estado do Paraná, Livro Vermelho da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção e Lista Nacional Oficial de Espécies da 
Flora Ameaçadas de Extinção.
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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)    

Escopo 1 - Emissões diretas dos gases de efeito estufa 176.677,85 176.812,12 112.486,247

Escopo 2 - Emissões Indiretas relativa a energia 50.697,36 38.119,62 29.615,406

Escopo 3 - Emissões indiretas 1.292,93 1.243,41 950,244

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

Efluentes GRI 306-1

Descarte total de água, por qualidade e destinação  119.789 146.519 NA 

Sólidos GRI 306-2

Quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos gerados (lixo, 
dejetos, entulho, etc.) 17. 470 21.106 16.892

Quantidade de resíduos contaminados por PCB (ascarel) destinados2 NDA* NDA* NDA

Uso de recursos no processo produtivo e em processos gerenciais da 
organização 2016 2017 2018

 Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária, em GJ:

- óleo diesel 16.643,00 17.512,00 15.990,27

- gasolina 10.830,00 8.906,55 1.875,73

- etanol 350,00 3.642,31 7.922,56

- Querosene de avião 3.706,00 2.994,21 2.730,91

- GLP - - -

- Carvão 1.759.580,83 1.926.305,16 1.183.661,95

Consumo de energia indireta, em MWh 8.813.669 7.258,12 ND4

Consumo total de água por fonte (em m3): 

- abastecimento (rede pública) 21.139,00 44.674,00 45.081,00

- fonte subterrânea (poço) 122.062,52 133.712,94 52.481,00

- captação superficial (cursos d’água) 99.674.982,76 133.657.539,00 114.661.682,07

Consumo total de água (em m³) 99.818.184,80 133.835.926,00 114.759.331,16

Consumo de água por empregado (em m3) 59.415,59 76.434,00 69.132,13

Educação e Conscientização Ambiental 2016 2017 2018

Número de unidades de ensino fundamental e médio atendidas 103 63 ND

Número de alunos atendidos 3.529 2559 ND

Número de professores capacitados3 - 436 -

Número de unidades de ensino técnico e superior atendidas 13 6 -

Número de alunos atendidos 514 187 ND

6.5. INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL

Notas: 
1. A Copel Geração e Transmissão não produz, importa ou exporta substâncias destruidoras da camada de ozônio (SDO).
2. Não gerou resíduos contaminados por PCB
NA = Não se aplica     ND = Valor Não Disponível *NDA = Não destinado no ano
3. Não foram realizadas capacitações para professores 
4 - Informação não disponível. O consumo de energia indireta está incluído nas Emissões de Escopo 3, mencionadas nesta mesma tabe-
la. Para saber mais sobre as emissões da Copel e suas ações para a redução das emissões de gases de efeito estufa, consulte o Relato 
Integrado 2018 da Copel (Holding).
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FONTE DE
GERAÇÃO INDICADORES DE DESEMPENHO RESULTADO

Hidráulica

Consumo de água por KWh gerado 1,21 m³/s (1)

Restauração de mata ciliar
Em 2018, não houve restaurações. Porém, foram  

elaborados estudos de novos métodos de recuperação  
para implantação em 2019.

Resgate de peixes em turbinas Foram resgatados 1.988 peixes nas paradas de máquinas, 
sendo 1.949 vivos e 39 mortos.

Repovoamento de peixes Em 2018, foram produzidos 79.000 peixes, sendo  
141.893 soltos nos reservatórios e tributários.

Térmica . Consumo de água de reposição durante a 
geração de energia 0,4499 m³/MWh

Eólica

Interferência em ondas de rádio Não monitorado

Impacto em fauna alada

3 pássaros mortos 
4 morcegos

Unidade: número de indivíduos mortos em  
choque com hélices ou torres por ano

HIDRELÉTRICAS 2017 2018

UHE Gov. Bento Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia) 27.850,65  21.663,10

UHE Gov. Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo) 2.733,05 2.903,32

UHE Gov. José Richa (Salto Caxias) 59,91 48,87

UHE Gov. Parigot de Souza (GPS) 0,16 4,32

UHE Gov. Jayme Canet Júnior (Mauá) -    -    

UHE Guaricana -   -   

PCH Cavernoso II 0,00 -    

UHE Chaminé - -   

UHE Apucaraninha 0,48 0,50

UHE Derivação do Rio Jordão - 0,09

UHE Marumbi 1,84 3,76

UHE São Jorge 1,21 4,34

UHE Chopim I 14,43 13,49

UHE Cavernoso 0,16 0,54

CGH Melissa 1,07 1,47

CGH Salto do Vau 4,10 1,59

CGH Pitangui 14,33 8,20

Total 30.681,39 24,643,59

TERMELÉTRICAS

UTE Figueira 363,05 61,25

EóLICAS

UTE Palmas 3,51 5,95

Total 31.047,95 24.710,79

Hidraúlica - Consumo de energia elétrica das unidades geradoras e auxiliares

6.5.1. INDICADORES ESPECÍFICOS DA GERAÇÃO
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Eólica - Ruído associado à geração de energia 

Data Hora Local
Medição

Parque Eólico Observações em Campo
Máx. Mín.

25/04/2018 09:10 BV 02 60,20 57,20 Boa Vista Vento moderado

25/04/2018 09:19 BV 03 60,50 58,90 Boa Vista Vento moderado

31/07/2018 16:00 BV 04 58,60 57,50 Boa Vista -

30/07/2018 16:25 BV 05 62,90 60,30 Boa Vista Vento forte

30/07/2018 16:30 BV 06 60,40 46,70 Boa Vista Vento moderado.

30/07/2018 16:37 BV 07 63,50 44,20 Boa Vista
Vento forte, ruído das 
hélices do aerogerador 

cortando o vento.

24/10/2018 08:29 SB 07 62,10 60,50 São Bento do Norte Vento Moderado

24/10/2018 08:43 SB 08 66,00 60,40 São Bento do Norte Vento Moderado

24/10/2018 08:54 SB 09 57,40 54,70 São Bento do Norte Vento Moderado

24/10/2018 10:11 SB 10 61,80 55,10 São Bento do Norte Vento Moderado

25/04/2018 15:49 SB 11 59,00 56,10 São Bento do Norte -

25/04/2018 08:12 SB 12 62,20 59,70 São Bento do Norte -

25/04/2018 16:20 SB 13 57,10 53,00 São Bento do Norte -

25/04/2018 16:14 SB 14 61,45 58,55 São Bento do Norte -

31/07/2018 09:18 SB 15 57,30 55,30 São Bento do Norte -

25/04/2018 10:43 FA 01 52,60 51,00 Farol Vento fraco

25/04/2018 10:55 FA 02 61,30 60,40 Farol Vento forte

25/04/2018 09:24 FA 03 61,40 58,40 Farol Vento moderado

25/04/2018 09:32 FA 04 60,40 49,60 Farol Vento moderado

31/07/2018 06:20 FA 05 59,20 56,10 Farol Vento fraco

31/07/2018 06:25 FA 06 58,20 56,00 Farol Vento fraco

31/07/2018 06:29 FA 08 59,80 49,30 Farol Vento fraco

31/07/2018 06:33 FA 09 51,00 49,60 Farol Vento fraco

31/07/2018 06:37 FA 10 58,20 56,00 Farol Vento fraco

26/04/2018 08:01 OD 01 62,70 60,70 Olho D’água -

26/04/2018 17:20 OD 02 65,70 62,70 Olho D’água -

26/04/2018 17:03 OD 03 60,70 42,50 Olho D’água -

26/04/2018 16:57 OD 04 56,00 53,20 Olho D’água Vento fraco

26/04/2018 16:48 OD 05 58,10 55,10 Olho D’água Vento fraco

26/04/2018 16:41 OD 06 68,20 64,20 Olho D’água -

26/04/2018 16::37 OD 07 68,50 65,20 Olho D’água -

26/04/2018 07:23 OD 08 55,30 54,10 Olho D’água Vento fraco

26/04/2018 16:06 OD 09 62,80 56,70 Olho D’água Vento moderado

26/04/2018 15:56 OD 10 58,40 55,10 Olho D’água Vento fraco

31/07/2018 07:47 OD 11 55,50 54,10 Olho D’água Vento fraco
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Data Hora Local
Medição

Parque Eólico Observações em Campo
Máx. Mín.

31/07/2018 08:16 OD 12 60,30 56,30 Olho D’água Vento moderado

31/07/2018 08:22 OD 13 59,10 50,00 Olho D’água Vento fraco

31/07/2018 09:05 OD 14 57,70 56,00 Olho D’água Vento fraco

31/07/2018 09:23 OD 15 60,40 57,40 Olho D’água Vento moderado

14/04/2018 08:30 SU 01 46,60 42,70 Santo Uriel -

14/04/2018 08:50 SU 02 44,30 37,50 Santo Uriel -

14/04/2018 09:21 SU 03 44,70 40,30 Santo Uriel -

14/04/2018 09:29 SU 04 41,20 35,30 Santo Uriel -

16/04/2018 08:15 SU 05 45,80 42,10 Santo Uriel -

16/04/2018 08:33 SU 06 44,20 43,00 Santo Uriel -

27/06/2018 10:01 SM 01 46,60 42,70 Santa Maria -

27/06/2018 10:15 SM 02 44,30 37,60 Santa Maria -

27/06/2018 10:29 SM 03 44,70 40,30 Santa Maria -

27/06/2018 10:38 SM 04 41,20 35,3 Santa Maria -

27/06/2018 10:49 SM 05 45,80 42,10 Santa Maria -

27/06/2018 11:00 SM 06 44,20 36,90 Santa Maria -

27/06/2018 11:19 SM 07 43,50 43,00 Santa Maria -

14/04/2018 08:30 SH 01 46,60 42,70 Santa Helena -

14/04/2018 08:50 SH 02 44,30 37,50 Santa Helena -

14/04/2018 09:21 SH 03 44,70 40,30 Santa Helena -

14/04/2018 09:29 SH 04 41,20 35,30 Santa Helena -

16/04/2018 08:15 SH 05 45,80 42,10 Santa Helena -

16/04/2018 08:33 SH 06 44,20 43,00 Santa Helena -

16/04/2018 08:48 SH 07 43,50 43,00 Santa Helena -

27/06/2018 13:15 ABI 01 41,00 40,50 Asa Branca I -

27/06/2018 13:29 ABI 02 37,00 35,50 Asa Branca I -

27/06/2018 13:39 ABI 03 40,20 40,00 Asa Branca I -

27/06/2018 13:47 ABI 04 40,50 39,50 Asa Branca I -

27/06/2018 14:01 ABI 05 41,00 40,50 Asa Branca I -

27/06/2018 14:11 ABI 06 44,00 43,50 Asa Branca I -

27/06/2018 14:21 ABI 07 42,00 41,50 Asa Branca I -

14/04/2018 08:30 EU 01 46,60 42,70 Eurus IV -

14/04/2018 08:50 EU 02 44,30 37,50 Eurus IV -

14/04/2018 09:21 EU 03 44,70 40,30 Eurus IV -

14/04/2018 09:29 EU 04 41,20 35,30 Eurus IV -

16/04/2018 08:15 EU 05 45,80 42,10 Eurus IV -

16/04/2018 08:33 EU 06 44,20 43,00 Eurus IV -
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Medições Realizadas GE OLHO D'áGUA

MANHÃ TARDE TARDE

Ponto Distância Hora Frente 
(dB) Hora Trás 

(dB) Média Hora Frente 
(dB) Hora Trás 

(dB) Média

OD01 10m 8:05 60,2 8:07 AM 62,5 61,4 4:00 61,5 4:01 AM 59,9 60,7

OD02 10m 8:09 61,6 8:10 AM 59,9 60,8 4:04 65,3 4:05 AM 58,3 61,8

OD03 10m 8:12 62,3 8:13 AM 61,4 61,9 4:07 60,7 4:08 AM 61 60,85

OD04 10m 8:15 60,7 8:16 AM 65,8 63,3 4:10 61,6 4:11 AM 58,7 60,15

OD05 10m 8:19 61,4 8:20 AM 62,2 61,8 4:13 61,3 4:14 AM 57,6 59,45

OD06 10m 8:22 64 8:23 AM 61,8 62,9 4:16 60,5 4:17 AM 62,3 61,4

OD07 10m 8:25 63,3 8:26 AM 61,7 62,5 4:19 63,6 4:20 AM 57,8 60,7

OD08 10m 8:29 65,6 8:30 AM 64,6 65,1 4:22 56,5 4:23 AM 56,8 56,65

OD09 10m 8:33 64,8 8:34 AM 61,6 63,2 4:25 61,3 4:26 AM 59,7 60,5

OD10 10m 8:39 63,5 8:40 AM 57,1 60,3 4:28 62,8 4:29 AM 61,3 62,05

OD11 10m 8:44 63,5 8:45 AM 61,9 62,7 4:32 62,6 4:33 AM 64 63,3

OD12 10m 8:49 63,8 8:50 AM 58,1 60,9 4:35 63,9 4:36 AM 63 63,45

OD13 10m 8:55 66,3 8:58 AM 59,5 62,9 4:38 61,2 4:39 AM 60 60,6

6.5.2. Indicadores Específicos de Transmissão

INDICADORES DE DESEMPENHO UNIDADE DE MEDIDA 2016 2017 2018

Supressão vegetal Hectares de área suprimida por trimestre ND 17,2 4,7

Roçada sob LTs Serviços anuais (kg) 498.039                     727.340 786.851

Poda Volume de resíduos gerado em kg por mês 5.035  11.000 48.160

Notas: 
ND = Não disponível
Referente ao indicador de vazamento de óleo devido os valores serem insignificantes não foram apresentados

Valores de referência para emissão de ruídos conforme a Lei Estadual 6.621/1994

áREA DIURNO (dB) NOTURNO (dB)

ZONA RESIDENCIAL 55 45

ZONA DIVERSIFICADA 65 55

ZONA INDUSTRIAL 70 60
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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 - NE 29  3.625.333 3.714.040

 2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS % Sobre RL  % Sobre RL 

Remuneração dos administradores - NE 30,2  5.808 0,2 6.298  0,2 

Remuneração dos empregados  242.288 6,7 236.939  6,4 

Alimentação (Auxílio alimentação e outros)  30.721 0,8 30.189  0,8 

Encargos sociais compulsórios  83.446 2,3 81.585  2,2 

Plano previdenciário  22.791 0,6 21.992  0,6 

Saúde (Plano assistencial)  43.835 1,2 44.162  1,2 

Capacitação e desenvolvimento profissional  2.013 0,1 1.954  0,1 

Provisão para participação nos lucros e/ou resultados - NE 30,2  19.365 0,5 13.627  0,4 

Indenizações Trabalhistas - NE 30,2  19.812 0,5 14.999  0,4 

Outros benefícios 1  3.389 0,1 3.060  0,1 

 Total    473.468  13,1   454.805   12,2  

 3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS  % Sobre RL  % Sobre RL

Cultura  3.093 0,1 2.791  0,1 

Saúde e saneamento  1.399 0,0 680  0,0 

Esporte  770 0,0 680  0,0 

Outros  20.895 0,6 18.449  0,5 

 Total das contribuições para a sociedade  26.157 0,7 22.600  0,6 

 Tributos (excluídos encargos sociais)  957.913 26,4 1.025.405  27,6 

 Total   984.070 27,1 1.048.005  28,2 

 4 - INDICADORES AMBIENTAIS  % Sobre RL  % Sobre RL 

Investimentos relacionados com as operações da empresa   29.113    0,9    47.842   1,3 

Investimentos em programas e/ou projetos externos  2.795  0,1   2.168   0,1 

 Total   31.908   0,9   47.842   1,3 

 Quantidade de sanções ambientais2  1   3 

 Valor das sanções ambientais (R$ Mil)  544    360 

 Metas ambientais 2018 Metas 2019

• Encaminhar 70% dos resíduos industriais para reuso 
ou reciclagem

• Encaminhar 50% das cinzas geradas na termelétrica 
de Figueira encaminhadas para reciclagem

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

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

NE - Nota Explicativa
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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

 5 - INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL  

Empregados no final do período   1.660   1.751  

Admissões durante o período  22  28 

Escolaridade dos empregados(as):  Total  Homens  Mulheres  Total  Homens  Mulheres 

Total Superior e extensão universitária  1.053 771 282  1.067 774 293

Total 2º Grau  622 553 69  660 584 76

Total 1º Grau  2 2 0  24 22 2

Faixa etária dos empregados(as):

De 18 até 30 anos (exclusive)  76  107 

De 30 até 45 anos (exclusive)  917  900 

De 45 até 60 anos (exclusive)  641  700 

60 anos ou mais  43  44 

Mulheres que trabalham na empresa  351  371 

% Mulheres em cargos gerenciais:

em relação ao nº total de mulheres  8,3  7,8 

em relação ao nº total de gerentes  22,0  21,5 

Negros(as) que trabalham na empresa  203  203 

% Negros(as) em cargos gerenciais:

em relação ao nº total de negros(as)  3,4  4,4 

em relação ao nº total de gerentes  5,3  6,7 

Portadores(as) de necessidades especiais  23  24 

Dependentes  3.021  3.206 

Terceirizados3  704  729 

Aprendiz (es)4  17  22 

Estagiários(as)4  32  38 

Nº de processos trabalhistas em andamento no final do 
exercício  893  952 

Nº de processos trabalhistas encerrados no exercício  231  263 

 6 - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL 

Relação entre a maior e a menor remuneração na 
empresa  19  19 

Número total de Acidentes de Trabalho  
(inclui acidentes com contratados)5  59  25

2018 Metas 2019

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

Na seleção dos fornecedores, os mesmos  padrões  éti-
cos e de  responsabilidade social e ambiental adotados 
pela empresa:

 são exigidos  serão exigidos 

Quanto à participação dos empregados em programas 
de trabalho voluntário, a empresa:  organiza e incentiva  organizará e incentivará 
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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)

7- GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA 2018 2017

Valor adicionado total a distribuir   2.849.631   2.515.460

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

Terceiros 19,9% 25,5%

Pessoal 13,6% 14,9%

Governo 35,9% 30,5%

Acionistas 7,6% 13,7%

Retido 22,9% 15,4%

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.

Este Balanço Social contempla dados da holding, subsidiárias integrais, controladas e consórcios da Copel, em virtude da 
consolidação de seus resultados, exceto quando indicado de outra forma. 

(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 ADMINISTRAÇÃO

Presidente Daniel Pimentel Slaviero

Secretário Executivo Moacir Carlos Bertol

Membro Vicente Loiácono Neto

CONSELHO FISCAL

Membros Titulares
David Antonio Baggio Batista
George Hermann Rodolfo Tormin
Clemenceau Merheb Calixto

Membros Suplentes
João Luiz Giona Junior
Otamir Cesar Martins
Julio takeshi Suzuki Júnior

DIRETORIA

Diretor Presidente Moacir Carlos Bertol

Diretor de Finanças Adriano Rudek de Moura

Diretor Jurídico e de Relações Institucionais Eduardo Vieira de Souza Barbosa

Diretor Adjunto (vago)

CONTADOR

Contador - CRC-PR-043819/O-0 Ronaldo Bosco Soares

Relações com investidores: 
Fone: +55 (41) 3222-2027
ri@copel.com
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9. Índice dos Indicadores GRI
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GRI Standards Divulgação Observações Página do 
relatório Omissão

CONTEúDO PADRÃO GERAL

GRI 102: 
CONTEÚDO 
PADRÃO 2016

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI 102-1 Nome da organização Capa

GRI 102-2 Atividades, marcas, produtos 
e serviços 8

GRI 102-3 Localização da sede da 
organização 8

GRI 102-4 Localização das operações da 
organização 8

GRI 102-5 Natureza da propriedade e 
forma jurídica da organização 8

GRI 102-6 Mercados atendidos

A Copel GeT atua no Mercado Regulado, tendo como clientes 
as distribuidoras, e no Mercado Livre, no qual os clientes são 
indústrias, comércio, geradoras e comercializadoras de energia. 
A Empresa está presente em dez estados no Brasil - Rio Grande 
do Norte, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul - e 
atende a todos os setores, públicos e privados. 

8

GRI 102-7 Porte da organização 8, 18, 34, 40

GRI 102-10
Principais mudanças referentes 
a porte, estrutura ou 
participação acionária

GRI 102-12 Iniciativas externas

A Copel GeT 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 14

ESTRATÉGIA

GRI 102-14 Mensagem do Diretor-Presidente 4

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

GRI 102-40 Lista de grupos de stakeholders 
engajados pela organização 6

GRI 102-42
Base para identificação e 
seleção de stakeholders para 
os quais se engajar

14

GRI 102-43 Abordagem adotada para o 
engajamento dos stakeholders 13

GRI 102-44
Principais temas e 
preocupações levantadas com 
stakeholders

91

PRÁTICAS DE RELATO

GRI 102-45
Entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras 
consolidadas

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

GRI 102-46
Definição do conteúdo do 
relatório e limites de cada tema 
material

6, 101

GRI 102-47 Lista de temas materiais 101

GRI 102-48 Reformulações de informações Não houve reformulação de informações fornecidas em anos 
anteriores.

GRI 102-49 Mudanças no reporte

“Governança, ética e conformidade”, presente na Matriz
de Materialidade de 2017, foi rebatizado de “Governança
corporativa” na matriz de 2018, tema que engloba os subtemas
ética e conformidade. Na matriz daquele ano não conta com
os tema “Ambiente regulatório”, “Cadeia de suprimentos” e
“Planejamento estratégico e aumento da demanda”. Já os
aspectos “Gestão de riscos” e “eficiência operacional” foram
agrupados na matriz de 2018 , enquanto na matriz de 2017 a
gestão de riscos não figurava como material e a ecoeficiência
estava associada à excelência operacional. A matriz de 2018
não aborda a ecoeficiência como um todo, mas sim a 
“Gestão de recursos hídricos” especificamente. Os temas 
“Relacionamento com clientes e consumidores”, “Impacto nos 
ecossistemas” e “Cultura da inovação” foram substituídos 
pelo enfoques em “Satisfação de clientes e consumidores”, 
“Biodiversidade e uso da terra” e “Pesquisa, desenvolvimento 
e avanços tecnológicos”na matriz de 2018. Essa mesma matriz 
não traz o tema “Direitos humanos”, que figurava na matriz do 
ano anterior.

9.1. ÍNDICE GRI GRI 102-55

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 (Holding), disponível no site www.copel.com.
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GRI Standards Divulgação Observações Página do 
relatório Omissão

CONTEúDO PADRÃO GERAL

PRÁTICAS DE RELATO

GRI 102-50 Período coberto pelo relatório 6

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

”Coordenadoria de Gestão e Qualidade da Geração e 
Transmissão:  
Fone: +55 (41) 3331-3481 | watanabe@copel.com”

GRI 102-54 Opção "de acordo" escolhida 
pela organização 6

GRI 102-55 Sumário de conteúdo GRI 
Standards 79

GRI 102-56 Verificação externa

As informações que constam neste documento foram 
devidamente examinadas e aprovadas pelos Conselhos Fiscal e 
de Administração da Copel Geração e Transmissão S.A. Além 
disso, 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 presente nesse relatório. 

INDICADORES 
DO SETOR 
ELÉTRICO

PERFIL ORGANIZACIONAL

G4-EU1
Capacidade instalada, 
discriminada por fonte de 
energia primária e por sistema 
regulatório 

G4-EU2
Produção líquida de energia, 
discriminada por fonte de 
energia primária e por sistema 
regulatório 

Em 2018 a produção líquida de energia foi de 19.362,4 GWh.

G4-EU3
Número de unidades 
consumidoras residenciais, 
industriais, institucionais e 
comerciais 

Industriais: 52
Comerciais: 1  
Outras classes (rural, consumo próprio, etc): 55
Total: 108

A Copel GeT define sua estratégia de comercialização de 
energia repassando à Copel Comercialização S.A. as metas 
de venda de energia a serem atendidas com a celebração de 
contratos com terceiros.

G4-EU4

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

TEMAS MATERIAIS

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

GRI 103: 
FORMAS DE 
GESTÃO 2016

GRI 103-1 Explicação dos temas materiais 
e seus limites 47

GRI 103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes 47

GRI 103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão 30

GRI 403: SAÚDE 
E SEGURANÇA 
NO TRABALHO 
2016

GRI 403-1
Trabalhadores representados 
por comitês formais de saúde e 
segurança

48

GRI 403-2
Tipos e taxas de lesões, 
doenças ocupacionais, dias 
perdidos, absenteísmo e 
número de óbitos

Tipos de lesões registradas em 2018:

Empregados próprios: pancada na boca; entorse de pé; picada 
de cobra; corte superficial; fratura; batida de membro; queda.

Empregados terceirizados: cortes; fraturas; traumatismo em 
coluna e costas; contusão; prensamento de dedo; fissura; 
queda com escoriações; entorse de tornozelo; queda de 
material sobre membros superiores; lesão por perfuração com 
arame; incisão de dedo da mão; queda de mesmo nível.

A Copel não faz a gestão de doenças ocupacionais por gênero e 
região no momento.

47,48

GRI 403-3
Empregados com alta 
incidência ou alto risco de 
doenças relacionadas à sua 
ocupação

Não há, na Copel GeT, empregados com alta incidência ou alto 
risco de doenças relacionadas à sua ocupação. 

GRI 403-4
Temas relativos à saúde 
e segurança cobertos por 
acordos formais com sindicatos

100% dos tópicos de saúde e segurança são abordados nos 
acordos formais com sindicatos indiretamente. A cláusula 36ª 
do Acordo Coletivo 2018/2019 prevê a realização de reuniões 
entre as áreas de saúde e segurança da empresa com as forças 
sindicais a cada trimestre, nas quais são tratados os assuntos 
relativos ao tema, incluindo equipamentos de proteção 
individual; participação de representantes de empregados em 
inspeções de saúde e segurança, auditorias e investigações de 
acidentes; treinamento e educação; mecanismos de queixas e 
reclamações; direito de recusar trabalho inseguro; inspeções 
periódicas; conformidade com as normas da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), entre outros.
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GRI Standards Divulgação Observações Página do 
relatório Omissão

TEMAS MATERIAIS

INDICADORES 
DO SETOR 
ELÉTRICO

EMPREGO

DMA G4-EU16
Saúde e segurança de 
funcionários, contratados e 
subcontratados

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.

Frequência de empregados em treinamentos obrigatórios:
2016 - 100,00% 
2017 - 99,86%
2018 - 100,00%

47

G4-EU18

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

Em 2018, 100% dos novos empregados, contratados ou 
subcontratados, foram submetidos a treinamentos em saúde e 
segurança, totalizando 1.691 pessoas. Desse total, 895 foram 
contratados para executar atividades de construção e 796 
atividades de operação.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

GRI 103: 
FORMAS DE 
GESTÃO

GRI 103-1 Explicação dos temas materiais 
e seus limites 27

GRI 103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes 27

GRI 103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão 30

GRI102: 
CONTEÚDO 
PADRÃO

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI 102-11 Princípio da precaução 32

ÉTICA E INTEGRIDADE

GRI 102-16 Valores, princípios, padrões e 
normas de conduta

O Código de Conduda da Copel está disponível em português 
e inglês nos links:
https://www.copel.com/hpcopel/midiaweb/sitearquivos.nsf/
arquivos/conduta _ port/$FILE/codigo _ conduta.pdf
https://www.copel.com/hpcopel/acopel/sitearquivos.nsf/
arquivos/conduta _ ing/$FILE/code _ of _ conduct.pdf

11, 12, 29, 30

GRI 102-17
Mecanismos de 
aconselhamento e 
preocupações sobre ética

O atendimento do canal de denúncias é feito por empresa 
terceirizada, mas sua gestão está a cargo da Coordenadoria 
de Compliance da Copel. O Conselho de Orientação Ética 
é um colegiado que tem o objetivo de zelar para que o 
posicionamento ético e moral da Copel e de suas Subsidiárias 
Integrais se mantenham em níveis elevados. A Comissão 
de Análise de Denuncias de Assédio Moral foi constituída 
para analisar as denúncias de assédio moral na Copel e suas 
Subsidiárias Integrais.

30

GOVERNANÇA

GRI 102-18 Estrutura de governança

A composição da alta administração da Copel GeT passou por 
alterações em 2018, relatadas a seguir:
- nomeação de Cristiano Hotz como Secretário Executivo 
do Conselho de Administração da Copel Renováveis em 
08/01/2018;
- nomeação de Marco Antônio Barbosa Cândido como membro 
do Comitê de Auditoria Estatutário em 23/01/2+A1:G195018;
- nomeação de Harry Françóia Júnior como Diretor Jurídico e 
de Relações Institucionais da Copel Geração e Transmissão 
em 13/04/2018 e da Copel Renováveis em 16/04/2018;
- nomeação de Cezar Monteiro Pirajá Júnior como Diretor 
Adjunto da Copel Geração e Transmissão em 27/04/2018;
- nomeação de Jonel Nazareno Iurk como Presidente do 
Conselho de Administração das Subsidiárias da Copel em 
16/04/2018;
- nomeação de José Marques Filho como membro do 
Conselho de Administração da Copel Geração e Transmissão 
em 16/04/2018;
- nomeação de José Marques Filho como membro do Conselho 
de Administração da Copel Renováveis em 16/04/2018;
- nomeação de David Antonio Baggio Batista como membro 
do Conselho Fiscal das Subsidiárias da Copel em 18/06/2018;
- nomeação de George Hermann Rodolfo Tormin como 
membro do Conselho Fiscal das Subsidiárias da Copel em 
18/06/2018;
- nomeação de Clemenceau Merheb Calixto como membro do 
Conselho Fiscal das Subsidiárias da Copel em 18/06/2018;
- nomeação de Otamir Cesar Martins como membro suplente 
do Conselho Fiscal das Subsidiárias da Copel em 18/06/2018;
- nomeação de João Luiz Giona Junior como membro suplente 
do Conselho Fiscal das Subsidiárias da Copel em 18/06/2018;
- nomeação de Júlio Takeshi Suzuki Júnior como membro 
suplente do Conselho Fiscal das Subsidiárias da Copel em 
18/06/2018;
Estas alterações refletiram também na composição do Comitê 
Permanente para Divulgação de Atos e Fatos Relevantes.
Não houve criação de novos Comitês no nível de Governança 
da empresa no ano de 2018.

27

GRI 102-20
Responsabilidade de nível 
executivo para temas 
econômicos, ambientais e 
sociais

13

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.

28
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GRI102: 
CONTEÚDO 
PADRÃO

GOVERNANÇA

GRI 102-23 Presidente do mais alto órgão 
de governança

O presidente do Conselho de Administração da Copel GeT não 
acumula a função de presidente da Empresa. 28

GRI 102-25 Conflitos de interesse

No Estatuto Social da Copel (Holding) a Companhia, seus 
acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal 
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, todas as 
questões que envolvam conflitos de interesses. 
Nos regimentos internos dos órgãos estatutários estão 
detalhados os procedimentos para a resolução dos conflitos 
de interesse, observando as melhores práticas de governança 
corporativa do IBGC. 

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 
previsto no Estatuto Social da Copel, Art. 30  “Atribuições”. 
No âmbito da Copel GeT, no Mapa Estratégico tanto da 
Geração quanto da Transmissão, existe o objetivo estratégico 
“ Aumentar Performance em Sustentabilidade”, que 
contempla os temas em questão. Esse mapa está contido no 
Plano de Negócios da Copel GeT, que passa por aprovação do 
CAD GET.

GRI 102-28 Avaliação do desempenho do 
mais alto órgão de governança

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

GRI 102-38 Proporção entre a remuneração 
anual total

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

GRI 102-39 Aumento percentual da 
remuneração total anual

O percentual de aumento da remuneração recebida em 2018, 
em comparação com o ano anterior, ficou em 9,27% para 
o empregado mais bem pago e em 4,50% para os demais 
empregados, considerando salário, adicional por tempo de 
serviço, acordo coletivo, adicionais decorrentes das funções 
exercidas e integração de auxílio-alimentação judicial. 

GRI 205: 
ANTICORRUPÇÃO 
2016

GRI 205-1
Operações submetidas 
a avaliações de riscos 
relacionados à corrupção

30

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 30

GRI 206: 
COMPORTAMENTO 
ANTICOMPETITIVO

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.

GRI 415:  
POLÍTICAS 
PÚBLICAS

GRI 415-1
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. 

AMBIENTE REGULATÓRIO

GRI 103: 
FORMAS DE 
GESTÃO 2016

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).

17

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).

17

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).

30

GRI 201: 
DESEMPENHO 
ECONÔMICO GRI 201-4 Ajuda financeira significativa 

recebida do governo

A Copel GeT recebeu, em 2018, R$ 5,51 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), 
Fundo Nacional do Idoso e PROESPORTE.

GRI 307: 
COMPLIANCE 
AMBIENTAL

GRI 307-1 Não conformidade com leis e/
ou regulamentos ambientais

Em 2018, a Copel Geração e Transmissão pagou multa no 
valor de R$ 543.504,84, emitida pela Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente do Mato Grosso devido a Auto de Infração 
Ambiental registrado em 2014 em decorrência da morte de 
peixes ocorrida no vão 4 do vertedouro da UHE Colíder.

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 GeT com 
leis e regulamentos sociais e econômicos em 2018. 

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

GRI 103: 
FORMAS DE 
GESTÃO 2016

GRI 103-1 Explicação dos temas materiais 
e seus limites 34

GRI 103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes 34

GRI 103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão 30
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GRI 201: 
DESEMPENHO 
ECONÔMICO

GRI 201-1 Valor econômico direto gerado 
e distribuído 36,99

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.

CADEIA DE SUPRIMENTOS

GRI 103: FORMAS 
DE GESTÃO 2016

GRI 103-1 Explicação dos temas materiais 
e seus limites 50

GRI 103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes 50

GRI 103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão 30

GRI102: 
CONTEÚDO 
PADRÃO

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI 102-9 Cadeia de suprimentos

Foram contratados pela Copel GeT, em 2018, 552 
fornecedores. A cadeia de suprimento da Empresa possui, ao 
todo, 76.169 cadastrados. Foram gastos com fornecedores 
no ano R$ 928.065.442. Divisão dos fornecedores por região:  
Sul - 62,14%; Sudeste - 33,33%; Centro-Oeste - 2,17%; 
Nordeste - 2,17%; Norte - 0,18%.

50

GRI 204: 
PRÁTICAS DE 
AQUISIÇÃO

GRI 204-1
Proporção de gastos com 
fornecedores locais em 
unidades operacionais 
importantes

O percentual do orçamento de compras e contratos gasto 
com fornecedores locais pela Copel GeT em 2018 foi de 77%. 
Para a Empresa, fornecedores locais são aqueles situados 
nos Estados onde a Copel Geração e Transmissão possui 
operação. Considerou-se, portanto, o Estado do Paraná, 
onde se localiza a sede, e os Estados de Mato Grosso e São 
Paulo, onde há filiais. Considerou-se, também, o Rio Grande 
do Norte, devido ao fato da Copel GET possuir subsidiárias 
integrais nesse Estado.

Os processos de contratação de fornecedores de materiais 
ou prestadores de serviços estão embasados nos preceitos 
da Lei 13.303/16 e, consequentemente, no Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da Copel, que normatizam 
os processos de contratação da Companhia. Além da 
observância à legislação, a Copel GeT adota critérios na 
seleção de fornecedores como o atendimento às legislações 
trabalhista, de direitos humanos, fiscal e ambiental. Esses 
critérios são definidos nos editais de licitação, cláusulas 
contratuais, manuais de cadastramento de Fornecedores, 
normas e manuais técnicos.

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.  
 
A Copel GET, contudo, adota algumas práticas que estão 
alinhadas com a questão ambiental em sua cadeia de 
suprimentos. Dependendo do objeto a ser contratado, são 
inseridas cláusulas específicas nas minutas de contrato que 
acompanham o edital quando de sua publicação, referentes a: 
- apresentação de Plano de Gerenciamento de Resíduos 
de Construção Civil (PGRCC) e devidas comprovações 
relacionadas a licenciamento e destinação final;  de notas 
fiscais e outros documentos em casos de utilização de 
produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou 
de origem nativa de procedência legal; e de laudo técnico 
comprobatório de isenção de PCB (Bifenila Policlorada);  
- responsabilização judicial da contratada em caso de 
transgressões detectadas pelos órgãos de monitoramento 
ambiental."

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 
podem variar de advertências e multas a recisão contratual ou 
suspensão temporária.
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GRI 414: 
AVALIAÇÃO 
SOCIAL DE 
FORNECEDORES

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.

51

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.

GESTÃO DO CAPITAL HUMANO

GRI 103: 
FORMAS DE 
GESTÃO 2016

GRI 103-1 Explicação dos temas materiais 
e seus limites 40

GRI 103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes 40

GRI 103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão 30

GRI102: 
CONTEÚDO 
PADRÃO

PERFIL ORGANIZACIONAL

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). 1.574 empregados da Copel 
GeT são da Região Sul, o equiavelente a 95% do quadro 
funcional da Empresa. 22 empregados (1%) estão na Região 
Sudente, 54 (3%) na Região Centro-Oeste e 10 (1%) na 
Região Nordeste.

40

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

GRI 102-41 Acordos de negociação coletiva 40

GRI 401: 
EMPREGO

GRI 401-1
Novas contratações de 
funcionários e rotatividade por 
faixa etária, gênero e região

Para informações sobre a rotatividade, consulte o Relatório 
Integrado da Copel (Holding). 50

GRI 401-2 Benefícios concedidos aos 
empregados 42

GRI 401-3
Taxas de retorno ao trabalho 
e retenção após licença 
maternidade/paternidade

43

GRI 404: 
TREINAMENTO  
E EDUCAÇÃO

GRI 404-1
Número médio de horas de 
treinamento, por categoria 
funcional e gênero

44

GRI 404-2
Programas de gestão de 
competências e aprendizagem 
contínua

O total de horas de treinamento foi de 20.200 para mulheres 
e de 106.994 para homens. A média de horas de treinamento 
foi de, respectivamente, 12,17 e 64,45.

44

GRI 404-3
Percentual de empregados 
que recebem análises 
de desempenho e 
desenvolvimento de carreira

Em 2018, 100% dos empregados considerados aptos foram 
submetidos à análise de desempenho. 43

INDICADORES 
DO SETOR 
ELÉTRICO

EMPREGO

G4-EU14 DMA - Disponibilidade de mão-
de-obra especializada

Formação de Supervisores da GeT: a finalidade desse 
treinamento foi aperfeiçoar os supervisores nas competências 
essenciais, mantendo a qualidade do desempenho das 
atividades de form alinhada às diretrizes estratégicas da 
Empresa, tendo como base as competências previstas no 
Programa de Avaliação de Desempenho da Copel – Nossa 
Energia.

A Copel GeT tem convênio com o SENAI (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial do Paraná). Em 31 de dezembro de 
2018 estavam ativos 30 estagiários, sendo 1 em formação 
técnica e 29 em graduação.

43,47

GESTÃO DE RISCOS E EFICIêNCIA OPERACIONAL

GRI 103: 
FORMAS DE 
GESTÃO 2016

GRI 103-1 Explicação dos temas materiais 
e seus limites . 32

GRI 103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes 32

GRI 103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão 30

GRI102: 
CONTEÚDO 
PADRÃO

ESTRATÉGIA

GRI 102-15
Descrição dos principais 
impactos, riscos e 
oportunidades

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

GOVERNANÇA 

GRI 102-30 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.
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INDICADORES 
DO SETOR 
ELÉTRICO

EFICIêNCIA DO SISTEMA

G4-EU11
Média da eficiência de geração 
de plantas térmicas por fontes 
de energia e por regime 
regulatório. 

A UEG Araucária (PIE - Produtor Independente de Energia) 
é resultado da sociedade entre a Petrobras e a Copel, que 
detêm, respectivamente, 20% e 80% de participação nessa 
empresa, que é a proprietária da UTE Araucária (usina 
térmica a ciclo combinado). A COPEL GeT é responsável 
unicamente por operar e manter a unidade dentro dos valores 
de disponibilidade. A eficiência energética líquida da usina 
foi de 12,5% em 2018. A gestão desses dados é realizada 
pela proprietária (UEG Araucária), que não disponibilizou 
informações extras. A única fonte utilizada é o gás.  

G4-EU12
Perdas na transmissão e 
distribuição de energia como 
porcentagem do total de 
energia

"As perdas técnicas de transmissão são relativas ao 
transporte da da energia até o ""Centro de Gravidade"", 
onde as mesmas são rateadas em 50% para os geradores 
e 50% para os consumidores de energia, nos termos da 
regulamentação vigente.  
 
Nos últimos três anos houve ligeira evolução nos valores 
das perdas técnicas de transmissão, que pode ser explicada 
pelo aumento de geração de energia e pela instalação de 
equipamentos no sistema.  
2016: 2,36% 
2017: 2,42% 
2018: 2,47%"

ACESSO

G4-EU30
Fator de disponibilidade média 
da usina, discriminado por 
fonte de energia e por sistema 
regulatório 

A disponibilidade do parque gerador se situa em torno de 
93%, porém há usinas que atingiram disponibilidade acima 
de 95% em 2018. Quanto à transmissão, o indicador de 
disponibilidade registra, atualmente, desempenho superior a 
99%. Anualmente, o ONS emite um relatório de desempenho, 
no qual aponta a posição das organizações com relação 
à média do setor para os diversos índices relacionados à 
eficiência da geração e da transmissão. Nos últimos três anos, 
a Copel esteve acima dessa média.

REEACIONAMENTO COM COMUNIDADES DO ENTORNO

REEACIONAMENTO 
COM 
COMUNIDADES DO 
ENTORNO

GRI 103-1 Explicação dos temas materiais 
e seus limites 52

GRI 103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes 52

GRI 103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão 30

GRI 203: 
IMPACTOS 
ECONÔMICOS 
INDIRETOS

GRI 203-1
Investimentos em 
infraestrutura e serviços 
oferecidos 

Em 2018, não houve investimentos de infraestrutura em prol 
da comunidade do entorno. Entretanto, a Copel GeT realizou 
reuniões com gestores de quatro municípios do Estado do 
Rio Grande do Norte onde estão instalados os parques do 
Complexo Eólico Brisa Potiguar, para acolher e pactuar ações 
de interesse dos municípios para  investimentos sociais pela 
Empresa. Foi definido em comum acordo com os municípios 
que os investimentos serão direcionados à área da educação, 
especificadamente para a reforma de escolas. Será reformada 
uma escola em cada município.

GRI 203-2
Impactos econômicos indiretos 
significativos, incluindo a 
extensão dos impactos

Por estar presente em diversos estados do Brasil, é imensurável 
o impacto econômico indireto da atuação da Empresa. Sob o 
ponto de vista socioeconômico, os principais impactos são: 
dinamização das economias locais durante a construção; 
pressão por infraestrutura pública e por serviços resultantes 
do incremento demográfico e urbano durante a construção; 
interferências em atividades econômicas relacionados ao uso de 
recursos naturais ou atreladas ao polígono dos imóveis afetados; 
modificações nos níveis de emprego, renda e acesso a bens 
e serviços por parte das populações locais; riscos de retração 
econômica e esvaziamento populacional após o término das 
obras; aumento das receitas fiscais dos municípios.

52

GRI 413: 
COMUNIDADES 
LOCAIS

GRI 413-1
Programas de engajamento 
da comunidade, avaliações de 
impacto e/ou desenvolvimento 
local

52

GRI 413-2 Operações com impactos 
negativos nas comunidades

“As operações da Copel GeT com impactos negativos reais e 
potenciais são: 
- hidrelétricas em implantação: UHE Baixo Iguaçú (Rio Iguaçú - PR); 
UHE Colíder (Rio Teles Pires - MT) 
- principais hidrelétricas em operação: Governado Jaime Canet Junior 
(Rio Tibagi - PR) Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Rio Iguaçú 
- PR); Governador José Richa (Rio Iguaçú - PR); Governador Bento 
Munhoz da Rocha Netto (Rio Iguaçú - PR), Governador Pedro Viriato 
Parigot de Souza (Rios Capivari e Cachoeira - PR); UHE Colíder (Rio 
Teles Pires - MT) 
- complexos eólicos em implantação: Complexos Eólicos Bento Miguel 
e Cutia (RN) 
- complexos eólicos em operação: Copel Brisa Potiguar; São Miguel do 
Gostoso (RNA) 
- termoelétricas em operação: Usina de Figueira (PR - carvão mineral), 
Usina de Araucária ( PR - gás natural) 
A Empresa também detém a propriedade integral e participa de 
concessões de transmissão em operação correspondentes a 5.552 
km de linhas de transmissão e 44 subestações da rede básica, com 
potência de transformação da ordem de 14.602 MVA (dados de 2016). 
 
Os principais impactos negativos sob o ponto de vista socioeconômico 
são a pressão por infraestrutura urbana e por serviços públicos 
resultantes do incremento demográfico e urbano durante a construção; 
interferências em atividades econômicas relacionados ao uso de 
recursos naturais e/ou atreladas ao polígono dos imóveis afetados pelos 
empreendimentos; deslocamento compulsório de populações e alterações 
nos seus modos de vida por conta da mudança de produção econômica, 
dos vínculos locais e das organizações sociais; riscos de retração 
econômica e esvaziamento populacional nos municípios após o término 
das obras; incômodos à populações vizinhas às instalações decorrentes 
de maior circulação de pessoas e veículos, ou emissão de ruídos. “

52
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GRI Standards Divulgação Observações Página do 
relatório Omissão

TEMAS MATERIAIS

INDICADORES DO 
SETOR ELÉTRICO

COMUNIDADES LOCAIS    

DMA G4-EU20  Abordagem para gestão de 
impactos de deslocamento 52

G4-EU22

Número de pessoas deslocadas 
física e economicamente e 
indenização discriminados por tipo 
de projeto

52

ACESSO

G4-EU23 DMA - Programas de melhoria ao 
acesso a eletricidade

Saneamento cadastral das unidades consumidoras da Terra Indígena 
Apucaraninha: a ação foi desenvolvida a partir da articulação da 
Copel GeT junto à Coordenação Estadual do CadÚnico, à Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Londrina e à Copel Distribuição 
visando maior inserção e manutenção de famílias indígenas como 
beneficiárias de programas sociais de energia elétrica. Essa 
inserção depende, primeiramente, de que as famílias estejam 
devidamente inscritas no CadÚnico e que seus dados estejam 
atualizados. Por esse motivo, a principal intermediação se deu junto 
aos responsáveis institucionaispor esses cadastros. O objetivo é 
contribuir para a redução dos valores das faturas de energia elétrica 
da Comunidade Indígena do Apucaraninha.

PROVISÃO DE INFORMAÇÃO

G4-EU24
DMA - Práticas para lidar com 
barreiras que se interpõem ao 
acesso a eletricidade

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 GeT, especificamente, está elaborando especificações 
técnicas para a contratação de campanhas antropologicamente 
orientadas para o uso seguro e eficiente de energia elétrica, a 
serem desenvolvidas junto aos indígenas responsáveis pelas 
unidades consumidoras das Terras Indígenas Barão de Antonina e 
Apucaraninha (PR), onde a Empresa possui instalações e Termos de 
Ajustamento de Conduta vigentes.

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

O controle deste indicador é feito por meio dos relatos recebidos 
pelos empregados da Copel GeT. Não foram registrados acidentes 
dessa natureza nos últimos três anos.

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E AUMENTO DA DEMANDA

GRI 103: FORMAS 
DE GESTÃO 2016

GRI 103-1 Explicação dos temas materiais 
e seus limites 20

GRI 103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes 20

GRI 103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão 30

INDICADORES DO 
SETOR ELÉTRICO

DISPONIBILIDADE E CONFIABILIDADE

G4-EU6
DMA - Disponibilidade e 
confiabilidade de energia 
elétrica

32

G4-EU10

Capacidade planejada contra a 
demanda de energia projetada 
a longo prazo, discriminados 
por fonte de energia e regime 
regulatório

21

GERENCIAMENTO DA DEMANDA

G4-EU7 DMA - Programas de 
gerenciamento de demanda

Conheça os programas praticados pela Copel para o 
gerenciamento da demanda no Relatório Integrado da Copel 
(Holding).

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E AVANÇOS TECNOLÓGICOS

GRI 103: FORMAS 
DE GESTÃO 2016

GRI 103-1 Explicação dos temas materiais 
e seus limites 58

GRI 103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes 58

GRI 103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão 30

INDICADORES DO 
SETOR ELÉTRICO

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO    

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). 58

SATISFAÇÃO DE CLIENTES E CONSUMIDORES

Não há indicadores GRI associados a esse tema 
material. 50
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GRI 
Standards Divulgação Observações Página do 

relatório Omissão

TEMAS MATERIAIS

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS     

GRI 103: 
FORMAS DE 
GESTÃO 2016

GRI 103-1
Explicação dos 
temas materiais e 
seus limites

62

GRI 103-2
Abordagem de 
gestão e seus 
componentes

62

GRI 103-3
Avaliação da 
abordagem de 
gestão

30

GRI 303: 
ÁGUA

303-1 Total de retirada 
de água, por fonte 62

303-2
Fontes hídricas 
significativamente 
afetadas por 
retirada de água

62

303-3
Percentual e 
volume total de 
água reciclada e 
reutilizada

O percentual não foi informado por ser pouco significativo, inferior a 1%. 62

GRI 306: 
EFLUENTES E 
RESÍDUOS

306-1
Descarte total de 
água, discriminado 
por qualidade e 
destinação

Não há como estimar o volume de efluentes industriais produzidos pela Copel GeT, pois 
sua produção é ínfima e seu valor insignificante. Esses efluentes são destinados às Caixas 
Separadoras Água e Óleo para tratamento Físico-Químico e posterior lançamento.

67

306-5

Corpos d'água 
significativamente 
afetados por 
descartes e/ou 
escoamento

A Copel GeT não realiza o descarte de água e, portanto, não há a afetação a corpos 
hídricos. 62

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

GRI 103: 
FORMAS DE 
GESTÃO 2016

GRI 103-1
Explicação dos 
temas materiais e 
seus limites

60

GRI 103-2
Abordagem de 
gestão e seus 
componentes

60

GRI 103-3
Avaliação da 
abordagem de 
gestão

30

GRI 201: 
DESEMPENHO 
ECONÔMICO

GRI 201-2
Explicação dos 
temas materiais e 
seus limites

“A Copel GeT não calcula, hoje, as implicações financeiras das mudanças climáticas. No 
entanto, identifica os riscos e oportunidades relacionados a ela. 
 
Riscos físicos na geração: aumento de precipitação (extremos), diminuição de precipitação 
(extremos), aumento de temperatura (curto prazo), intensificação e aumento da frequência 
de ventos, aumento de intensidade e frequência de descarga atmosférica 
 
Riscos físicos na transmissão:  
- aumento de precipitação: risco ao sistema de transmissão devido às inundações em 
subestações e linhas de transmissão e comprometimento no processo de manutenção  
- ventos: risco de queda de estruturas de linhas de transmissão comprometendo a 
operação dos ativos  
- acréscimo de temperatura: alterações substanciais em parâmetros de projeto de linhas 
de transmissão, o que pode acarretar em prejuízos 
- aumento de intensidade e frequência de descarga atmosférica: aumento nos 
desligamentos de linhas de transmissão 
 
Risco regulatório: possibilidade de haver cobrança por emissão de GEE, haver maior 
controle em função do volume de água disponível para geração de energia (caso 
de estresse hídrico), maior rigor no reconhecimento pelo órgão regulador de fatos 
supervenientes decorrentes da mudança do clima (queda de torres, tempo para 
recuperação, etc) 
 
Impactos na geração: 
- Galgamento da barragem: possibilidade de interrupção da geração; rompimento de 
restrições a jusante ou de taxas de defluência máxima; perda da estrutura; perda de 
receita (prejuízos à Copel); deslizamentos, erosão nos taludes, assoreamento; danos à 
flora e fauna; conflitos com outros usuários (usos múltiplos); acidentes com pessoas 
(próprio e terceiros) e animais; danos à imagem da empresa  
 
- Sobrelevação de nível de água do reservatório: rompimento de restrições a jusante; 
necessidade de intervenções nas estruturas; comprometimento da barragem (interrupção 
do monitoramento automático da barragem); deslizamentos, erosão nos taludes, 
assoreamento; conflitos com outros usuários (usos múltiplos); acidentes com pessoas 
(próprio e terceiros) e animais; danos à imagem da empresa; poluição difusa; alteração na 
qualidade da água (proliferação de algas) 
 
- Assoreamento: necessidade de intervenções nas instalações 

- Redução do armazenamento: possibilidade de realização de inspeção visual em áreas 
normalmente submersas; possibilidade de realização de reparos em estruturas e mergulho 
para inspeção na tomada d’água; danos à ictiofauna; deslizamentos, erosão nos taludes, 
assoreamento; problemas na qualidade da água; conflitos com outros usuários (usos 
múltiplos); possibilidade de haver redução na geraçã; danos à imagem da empresa  

60
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GRI 
Standards Divulgação Observações Página do 

relatório Omissão

TEMAS MATERIAIS

GRI 201: 
DESEMPENHO 
ECONÔMICO

GRI 201-2
Explicação dos 
temas materiais e 
seus limites

 
- Alteração na qualidade da água: proliferação de algas; danos à ictiofauna 

- Ocorrência de incêndio: danos materiais próprio e de terceiros; acidentes com pessoas 
(próprio e terceiros) e animais 
 
- Alteração no microclima local: danos à imagem da empresa 
 
Na transmissão: alagamento e erosão em instalações de transmissão; deslizamento de 
estruturas de LTs; conflitos com outros usuários (usos múltiplos); danos à imagem da 
empresa; necessidade de intervenções nas estruturas; indisponibilidade de ativos; perda 
de receita (prejuízos à Copel); 
 
- ocorrência de incêndio próximo às instalações: interrupção da transmissão de energia; 
danos materiais próprio e de terceiros; acidentes com pessoas (próprio e terceiros) e 
animais; perda de receita  
 
- alteração no microclima local: alterações substanciais em parâmetros de projeto de 
linhas de transmissão, o que pode acarretar em prejuízos. Possibilidade de recapacitação 
de LTs. 
 
- aumento na frequência de desligamentos em instalações de transmissão; erda de receita; 
interrupção da transmissão de energia 
 
- aumento da frequência de desligamentos em instalações de transmissão; perda de 
receita; Interrupção da transmissão de energia 
 
Abordagem de gestão de riscos: 
Geração:  
- Monitoramento hidrológico e hidráulico operativo 
- Monitoramento das estruturas da barragem 
- Ações de operação hidráulica para evitar os eventos de risco descritos acima (de acordo 
com instruções de operação pré-estabelecidas, utilizando softwares e sistemas de 
monitoramento e de tomada de decisão, em consonância com a regulamentação existente, 
tendo como subsídio previsões meteorológicas) 
- Planos de Ações Emergenciais para atuação em situações de risco 
- Inspeções regulares (atendimento à Lei de Segurança de Barragens) 
 
Transmissão: 
- Planos de Ações Emergenciais para atuação em situações de queda de estruturas e 
indisponibilidade de transformadores 
- Inspeções periódicas nos ativos (terrestre detalhada, terrestre patrulhada e aérea)”

60

GRI 305: 
EMISSÕES 

GRI 305-1
Emissões diretas 
de Gases de Efeito 
Estufa (GEE) - 
ESCOPO 1

60

GRI 305-2
Emissões indiretas 
de Gases de Efeito 
Estufa (GEE) - 
ESCOPO 2

60

GRI 305-3
Outras emissões 
indiretas de Gases 
de Efeito Estufa 
(GEE) - ESCOPO 3

60

GRI 
305-4

Intensidade de 
emissões de Gases 
de Efeito Estufa 
(GEE)

A intensidade de emissões da GeT foi de 5,810 em tCO2e. Foram consideradas as 
emissões de Escopo 1, tendo como denominador a energia gerada (GW.h) pela Empresa 60

GRI 
305-6

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

A Copel GeT não produz, importa ou exporta SDOs

GRI305-7

Emissões de 
NOx, SOx e 
outras emissões 
atmosféricas 
significativas

61

INDICADORES 
DO SETOR 
ELÉTRICO

PERFIL ORGANIZACIONAL

G4-EU5

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

62

BIODIVERSIDADE E USO DA TERRA          

GRI 103: 
FORMAS DE 
GESTÃO 2016

GRI 103-1
Explicação dos 
temas materiais e 
seus limites

13.519  toneladas de CO2 equivalente 64

GRI 103-2
Abordagem de 
gestão e seus 
componentes

230.260 toneladas de CO2 equivalente 64

GRI 103-3
Avaliação da 
abordagem de 
gestão

936 toneladas de CO2 equivalente 30
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GRI Standards Divulgação Observações Página do 
relatório Omissão

TEMAS MATERIAIS

BIODIVERSIDADE E USO DA TERRA          

GRI 304: 
BIODIVERSIDADE

304-1
Unidades operacionais 
próprias, arrendadas ou 
administradas em áreas 
protegidas

Consulte a tabela com todas as unidades operacionais geridas 
pela Copel em áreas protegidas e suas adjascências na seção 
de Anexos do Relatório Integrado. 

304-2
Impactos significativos de 
atividades, produtos e serviços 
sobre a biodiversidade

64

304-3 Habitats protegidos ou 
restaurados

Consulte a tabela com os habitats protegidos e restaurados 
pela Copel na seção de Anexos do Relatório Integrado. 

304-4
Espécies incluídas na lista 
vermelha da IUCN e em listas 
nacionais de conservação

Consulte a tabela com as espécies de fauna e flora incluídas 
nas listas de monitoramento utlizadas pela Copel GeT na 
seção de Anexos do Relatório Integrado.

66

INDICADORES DO 
SETOR ELÉTRICO

BIODIVERSIDADE 

G4-EU13
Biodiversidade das áreas de 
compensação comparada 
à biodiversidade de áreas 
afetadas

“As atividades de compensação florestal se dão especialmente 
em atendimento ao Art. 17 da Lei da Mata Atlântica, que 
determina a necessidade da reposição florestal. Para essa 
compensação, a Copel GeT realizada plantios compensatórios 
e as manutenções necessárias, seguindo as boas práticas 
para esse tipo de atividade, sempre visando a obtenção dos 
melhores resultados no menor prazo possível. Os resultados 
são avaliados em vistorias técnicas, cujos relatórios 
são enviados para conhecimento dos órgãos ambientais 
dentro da periodicidade exigida. Atualmente, a Copel GeT 
possui nove empreendimentos com áreas alvo dos plantios 
compensatórios: 
- LT 500 kV Araraquara II - Taubaté 
- SE Taubaté 
- LT 230 kV Andirá Leste Seccionamento 1 e 2 
- LT 500 kV Assis - Londrina 
- LT 230 kV Assis - Paraguaçu Paulista II 
- LT 230 kV Bateias - Curitiba Norte 
- LT 230 kV Baixo Iguaçu - Realeza Sul 
- LT 230 kV Foz do Chopim - Realeza Sul 
- LT 230 kV Figueira - Londrina 
 
A maioria dos locais recuperados ou em recuperação 
contavam com uso do solo anterior de pastagens ou 
reflorestamentos comerciais e hoje apresentam plantios de 
espécies nativas em desenvolvimento ou já estabilizados. Sob 
essa ótica, as ações de compensação florestal aumentam 
significativamente a biodiversidade da flora dos locais, 
atraindo, consequentemente, mais espécies da fauna para os 
mesmos. 
 
Saiba mais sobre as áreas em processo de compensação na 
seção de Anexos do Relatório Integrado.”

64

DIVERSIDADE

GRI 103: FORMAS 
DE GESTÃO 2016

GRI 103-1 Explicação dos temas materiais 
e seus limites 40

GRI 103-2 Abordagem de gestão e seus 
componentes 40

GRI 103-3 Avaliação da abordagem de 
gestão 30

GRI 405: 
DIVERSIDADE E 
IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES

GRI 405-1
Diversidade dos grupos 
responsáveis pela governança 
e colaboradores

Para mais informações sobre a diversidade na Copel, consulte 
o Relatório Integrado da Copel (Holding). 40, 49, 50

GRI 405-2
Proporção do salário-base e 
remuneração entre homens e 
mulheres

43



10. Anexos
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10.1. Principais Preocupações Levantadas Junto aos Stakeholders GRI 102-44

Stakeholder Temas/preocupações que foram levantados Medidas adotadas pela organização

Acionista

Buscar a excelência na segurança e medicina do trabalho
Ampliar a participação no mercado de geração e 
transmissão de forma sustentável
Investir em inovação, buscar as melhores práticas e 
pesquisar novas tecnologias
Manter as concessões e autorizações sustentáveis
Treinar e capacitar os empregados continuamente
Maximizar a rentabilidade da comercialização de energia
Maximizar a rentabilidade dos negócios
Atender as demandas desenvolvimentistas do Paraná
Agilidade na governança interna da Copel (aprovações em 
colegiados)
Agilidade nos trâmites internos em processos de 
financiamento (pareceres, declarações)
Cumprimento do Acordo de Acionistas.

Promover a saúde e segurança do 
trabalho
Aumentar a participação em fontes 
renováveis

Aumentar os ativos de transmissão
Promover um ambiente favorável à 
inovação
Manter as concessões e autorizações 
sustentáveis
Manter os empregados capacitados
Maximizar a rentabilidade da 
comercialização de energia
Maximizar a rentabilidade dos 
negócios
Colaborar com as demandas 
desenvolvimentistas do Paraná, 
vinculadas aos negócios da Copel GeT
Priorização
Definir claramente competências em 
áreas da Holding para fornecimento de 
declarações e pareceres
Cumprir ou rever Acordo de Acionistas

Financiadores

Honrar os compromissos
Que a empresa seja vista como idônea, cumpridora dos 
deveres, responsável

Que a empresa seja atrativa para investimentos

Manter-se na carteira do ISE

Manter-se como uma empresa 
sustentável econômica, ambiental e 
socialmente

Parceiros

Agilidade na governança interna da Copel (aprovações em 
colegiados)
Agilidade nos trâmites internos em processos de 
financiamento (pareceres, declarações)

Definir claramente competências em 
áreas da Holding para fornecimento de 
declarações e pareceres

Fornecedores Maiores oportunidades de negócios
Remuneração adequada pelos serviços prestados

Busca constante por novas 
oportunidades de investimentos.

Concorrentes Atuação ética no mercado
Preço competitivo

Atuação ética no mercado
Gestão adequada do negócio para 
oferecer o melhor preço
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Stakeholder Temas/preocupações que foram levantados Medidas adotadas pela organização

Órgãos reguladores

Novas tecnologias; P&D
Cumprimento de legislação, regulamentos e contratos 
Contribuição na regulação e consultas e audiências 
públicas do setor

Cumprimento da lei
Cumprimento de legislação, 
regulamentos e contratos 
Apresentar contribuições nas 
consultas e audiências públicas

Sociedade Preservação ou recomposição do desempenho sócio 
econômico e ou modos de vida

Atendimento às medidas mitigatórias, 
compensatórias e indenizatórias

Força de trabalho

Oportunidade de crescimento profissional
Ser reconhecido quando realizo um bom trabalho
Receber remuneração compatível com a função
Treinamento aderente às atividades desenvolvidas pelo 
empregado
Liderança equânime

Sensibilizar o empregado a respeito 
das possibilidades de crescimento 
no plano de cargos e salários, bem 
como sobre ações implantadas que 
possibilitam o desenvolvimento 
profissional
Institucionalizar as diversas formas 
de reconhecimento já praticadas, tais 
como: cartas de elogio, feedback 
gerencial, certificados emitidos pela 
Diretoria e premiações internas para 
práticas inovadoras

Realizar pesquisas externas para 
verificar compatibilidade salarial com 
o mercado

Realizar reuniões de calibração com 
os gerentes antes da elaboração do 
planejamento educacional, e enfatizar 
a importância da participação 
do empregado no processo de 
levantamento dos treinamentos

Dar continuidade à preparação dos 
gerentes por meio de programa 
de desenvolvimento de líderes e 
direcionar esforços para lacunas 
identificadas nas pesquisas realizadas

Clientes
Preço baixo da energia
Prontidão no atendimento
Condições favoráveis contratação: confiabilidade

Gestão adequada do negócio para 
oferecer o melhor preço
Equipe qualificada e treinada para 
prestar um atendimento ágil e com 
qualidade

Equipe qualificada e treinada para 
prestar um atendimento ágil e com 
qualidade
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10.2. Incorporação dos Princípios do Pacto Global e ODS
A Companhia ratifica seu compromisso com o Pacto Global das Nações Unidas e com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, e apresenta a seguir como Anexo a Comunicação de Progresso (COP), na 
qual especifica as iniciativas desenvolvidas para implementar os princípios do Pacto Global e os ODS em 
suas operações. Ao longo desta publicação, são também apresentados os resultados dessas iniciativas e o 
andamento de seus compromissos no ano de 2018, que podem ser localizados nos indicadores GRI reportados 
pela Copel.

Princípios do Pacto Global:

RESPEITAR e apoiar os direitos humanos 
reconhecidos internacionalmente na sua área 
de influência

ASSEGURAR a não participação da empresa 
em violações dos direitos humanos

APOIAR a liberdade de associação e reconhecer 
o direito à negociação coletiva

ELIMINAR todas as formas de trabalho forçado 
ou compulsório

ERRADICAR efetivamente todas as formas de 
trabalho infantil da sua cadeia produtiva

ESTIMULAR práticas que eliminem qualquer 
tipo de discriminação no emprego

ASSUMIR uma abordagem preventiva responsável 
e proativa para os desafios ambientais

DESENVOLVER iniciativas e práticas para 
promover e disseminar a responsabilidade 
socioambiental

INCENTIVAR o desenvolvimento e a difusão de 
tecnologias ambientalmente responsáveis

COMBATER a corrupção em todas as suas 
formas, incluindo extorsão e suborno
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Projetos / Programas / Sistemas de Gestão /
 Participações e Políticas

Princípios e Objetivos 
A que Respondem Data / Início / Término

Pacto Global ODS

Adesão a compromissos voluntários no esforço de promover 
a sustentabilidade, a conduta ética e as melhores práticas de 
governança corporativa: Pacto Global; Movimento Nacional 
ODS Nós Podemos Paraná; Declaração Chamada à Ação para 
os Governos no Combate à Corrupção; Pacto Empresarial pela 
Integridade e contra a Corrupção e Princípios para Educação 
Executiva Sustentável (PRME).

1 a 10 16, 17 Diversos / 
Indeterminado

Gestão para a Sustentabilidade da Cadeia de Suprimentos: 
tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento dos 
fornecedores, estabelecendo parâmetros vinculados à 
sustentabilidade propondo ações que promovam e fortaleçam 
as boas práticas ao longo da cadeia de suprimentos.

1 a 10 16, 17 2018 / 
Indeterminado

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

6 2013 / 
Indeterminado

Geração por fontes renováveis: cumprimento das diretrizes 
estratégicas e de sustentabilidade estabelecidas para o negócio 
de geração.

7, 8, 9 7, 17 Indeterminado

Conselho de Orientação Ética: aprecia e emite orientação em 
processos relacionados à conduta ética na Companhia. 1 a 10 5, 8, 16 2003 / 

Indeterminado

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

1 a 10 5, 8, 16 2009 / 
Indeterminado

Programa de Integridade e Portal Compliance: conjunto de 
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria 
e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva 
de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com 
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e 
atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional 
ou estrangeira.

10 16 2015 / 
Indeterminado

Portal da Transparência da Copel: tem por finalidade 
disponibilizar as informações em atendimento à legislação 
federal e estadual.

10 16 2014 / 
Indeterminado

Programa de Diversidade: tem por objetivo sensibilizar e 
mobilizar o quadro funcional visando à promoção da igualdade 
de direitos, oportunidades e reconhecimento para todos, bem 
como promover e apoiar ações internas alinhadas a políticas 
públicas e movimentos voltados à diversidade.

1 a 10 2, 5, 8 10, 16, 
17

2014 / 
Indeterminado

Programa Gestão de Talentos: tem como por objetivo preparar 
sucessores para lideranças atuais 6 5,8,10 2017 / 

Indeterminado

Universidade Corporativa da Copel – UniCopel: implementação 
do Planejamento Educacional e gerenciamento dos Programas 
de Desenvolvimento de Lideranças, de Pós-graduação Mestrado 
e Doutorado e Línguas.

1, 2, 7, 8, 9 16, 17 2017 / 
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

Vem Ser GeT: momento em que o empregado tem a 
oportunidade para interagir com colegas e gerentes 1, 2, 3, 6 5 2018 / 

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”.

1, 6 3, 8 2015 / 
Indeterminado
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Programa de Remanejamento: permite a valorização e 
potencialização do capital humano dentro da Companhia, bem 
como proporcionar oportunidades igualitárias aos empregados 
no processo de movimentação.

6 5, 8, 10 2016 / 
Indeterminado

Comitê de Sustentabilidade da Copel Geração e Transmissão: 
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 ISE e DJSI;

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

2015 / 
Indeterminado

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

6 4 2012 / 
Indeterminado

Programa Conexão GeT: programa que estimula o potencial 
criativo e inovador dos empregados a apresentarem ideias e 
projetos relevantes para o contexto estratégico da Empresa.

9 7, 8, 12 2017 / 
Indeterminado

Programa de Gestão Corporativa de Mudanças do Clima: tem 
como objetivo discutir e deliberar ações vinculadas ao estudo 
dos efeitos das mudanças climáticas, implantação da Política 
de Mudanças Climáticas da Copel e compromissos voluntários 
assumidos.

1, 2, 7, 8, 9 11, 13, 17 2011 / 
Indeterminado

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

1 a 10 5, 8, 16 2009 / 
Indeterminado

Programa P&D: proporciona aos pesquisadores/empregados 
cursos de mestrado e doutorado em linhas de pesquisas 
específicas e alinhadas ao negócio da empresa.

9 9 2008 / 
Indeterminado

Programa Segurança Somos Todos Responsáveis: tem como 
objetivo promover a segurança do trabalho na Geração e 
Transmissão em amplo aspecto.

1,2 3,7,8 2008 / 
Indeterminado

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

1,2 3,8 Indeterminado

Apoio a Políticas Públicas e Melhoria de Gestão

Participação no Comitê Brasileiro do Pacto Global e do 
Movimento Nacional ODS Nós Podemos Paraná. 1 a 10 16, 17 2016 / 

Indeterminado

Participação no Programa Brasileiro GHG Protocol: membro 
fundador - a Copel realiza e publica anualmente o relatório de 
contabilização de emissões de gases de efeito estufa (GEE). 

1, 2, 7, 8, 9 11, 13 2018 / 
Indeterminado

Participação em organizações que discutem e promovem 
eficientização energética: Assoc. Bras. de Concessionárias de 
Energia Elétrica, Empresa de Planejamento Energético, Assoc. 
Produtores Independentes de Energia, Assoc. Bras. Empresas 
Geradoras de Energia Elétrica, Assoc. Bras. Distribuidores 
de Energia Elétrica, Assoc. Bras. Grandes Empresas de 
Transmissão de Energia Elétrica, Comitê Bras. de Grandes 
Barragens, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia do PR, FUNCOGE.

1 a 10 6, 7, 15 Diversos / 
Indeterminado

Participação em associações que discutem e promovem 
melhorias ambientais: Fórum Paranaense Agenda 21, 
Federação das Indústrias do Paraná, Comissão Interinstitucional 
de Educação Ambiental do Programa Nacional de Educação 
Ambiental, Comitês de Bacias do Estado do Paraná, Comitê 
de Meio Ambiente do Cigré, Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná, Fórum Lixo e 
Cidadania PR, Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas, 
Comitês Ambientais do Ministério Público PR.

7, 8, 9 6, 15, 17 Diversos / 
Indeterminado
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Participação no Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial 
- CPCE, para promoção conjunta de responsabilidade social no 
Estado do Paraná.

1 a 10 16, 17 2005 / 
Indeterminado

Participação voluntária no Movimento Paraná Competitivo e em 
bancas examinadoras dos prêmios: Nacional da Qualidade, MPE 
Brasil e Paranaense da Qualidade em Gestão.

1 a 10 2000 / 
Indeterminado

Gestão Integrada de água e Solo: parceria entre Copel, Sanepar 
e de Secretarias do Estado, que tem como propósito criar 
sinergia entre as ações realizadas nas microbacias hidrográficas 
e promover a melhoria da qualidade e disponibilidade das águas 
mediante aperfeiçoamento do uso, manejo e conservação 
adequada do solo, da água e das florestas. 

1, 2, 7, 8, 9 6, 15, 17 2010 / 
Indeterminado

Programa Cidades do Pacto Global da ONU: A Copel desde 
novembro de 2017 passou a sediar e coordenar o Centro 
do Programa Cidades das Nações Unidas para a região Sul 
do Brasil. Atua em conjunto com o Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná – CEDES e 
Serviço Social Autônomo Paranacidade.

1 a 10 11, 17 2017 / 
Indeterminado

Programas, Projetos e Iniciativas Sociais e Ambientais

Programa de arrecadação de doações a entidades assistenciais 
e instituições de serviço social, sem fins lucrativos e de 
interesse coletivo, por meio da fatura de energia. 

1 a 10 1, 10, 17 1999 / 
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, PROFICE, PAIC, PRONON e 
PRONAS. 

1, 2, 5 1 2006 / 
Indeterminado

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 10, 16, 17 2001 / 
Indeterminado

Coral: promove a integração dos empregados, a qualidade de 
vida no trabalho, o desenvolvimento da cultura e da educação 
musical, bem como a valorização da marca da Copel perante a 
comunidade.

6 3 2010 / 
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 3 2016 / 
Indeterminado

Programa Cultivar Energia: o objetivo é implementar hortas 
comunitárias nas faixas de segurança das redes de energia 
elétrica da Copel, em parceria com prefeituras municipais e 
associações de moradores.

1, 7, 8, 9 2, 10, 11, 12, 
17

2009 / 
Indeterminado

Programa Corporativo de Acessibilidade: tem como objetivo 
tornar a Companhia adaptada nas questões de acessibilidade. 1, 2, 6 11, 16, 17 2007 / 

Indeterminado

Programa Ecoeficiência: concentra as várias iniciativas de 
ecoeficiência desenvolvidas na Copel em um só programa 
operando como um hub, interligando-as, fortalecendo-as, 
potencializando-as, e possibilitando novas formas de atuação. 

7, 8, 9 6, 8, 12, 13 2014 / 
Indeterminado

Programa EducaODS: tem como objetivo capacitar e 
desenvolver profissionais, líderes formais e informais da Copel, 
para as questões afetas a sustentabilidade.

1 a 10 4, 12, 13 1998 / 
Indeterminado

Troféu Susie Pontarolli de Sustentabilidade: tem por objetivo 
reconhecer e apoiar iniciativas que visem contribuir para a 
promoção do desenvolvimento sustentável e da melhoria de 
qualidade de vida.

1 a 10 10, 16, 17 2012 / 
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 1, 7, 11, 17 2003 / 
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 2000 / 
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.

1, 2, 4, 5, 6, 10 1, 7, 10, 17 2003 / 
Indeterminado
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Programa de Gestão Corporativa de Resíduos: tem por objetivo 
implantar e sistematizar as melhores práticas de gestão de 
resíduos, de forma que todo resíduo gerado seja tratado 
ou disposto corretamente, de forma a não agredir o meio 
ambiente.

7, 8, 9 8, 11, 12 2006 / 
Indeterminado

Coleta Seletiva Solidária: tem por objetivo destinar os resíduos 
sólidos administrativos  para associações de catadores de 
materiais recicláveis, contribuindo com a inclusão social e o 
meio ambiente.

7, 8, 9 1, 10, 11 2009 / 
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 11, 15, 17 2008 / 
Indeterminado

Programa Florestas Ciliares: tem por objetivo recuperar 
ambientes naturais circunjacentes aos reservatórios das usinas 
e demais áreas de interesse da Companhia. 

7, 8, 9 6, 15 2006 / 
Indeterminado

Programa de Monitoramento e Repovoamento de Ictiofauna: 
tem por objetivo monitorar e repovoar os reservatórios da 
Companhia e rios onde os empreendimentos da Copel exerçam 
alguma influência.

7, 8, 9 6, 15 1993 / 
Indeterminado

Estação Experimental de Estudos Ictiológicos: estudar e 
reproduzir espécies adequadas ao repovoamento dos rios e 
reservatórios do Paraná.

7, 8, 9 6, 15 1992 / 
Indeterminado

Controle de espécies invasoras e/ou exóticas: monitoramento e 
controle das espécies invasoras e/ou exóticas da fauna e flora. 7, 8, 9 15 2000 / 

Indeterminado

Recuperação de áreas degradadas: monitoramento e 
recuperação das áreas degradadas. 7, 8, 9 15 1999 / 

Indeterminado

Hortos Florestais: objetiva a produção de mudas adequadas 
para aplicação nos demais programas da Companhia. 7, 8, 9 15 1973 / 

Indeterminado

Jardim Botânico: tem por objetivo a conservação e pesquisa 
de espécies vegetais e também abrigar coleções de plantas 
ornamentais exóticas.

7, 8, 9 15 2010 / 
Indeterminado

Museu Regional do Iguaçu: apresenta as características sociais, 
culturais e ambientais das populações que têm ocupado as 
margens do rio Iguaçu. Mantém acervo oriundo dos programas 
de Salvamento Arqueológico e da Memória Cultural e de 
Aproveitamento Científico de Flora e Fauna na implantação da 
UHE Gov. Ney Braga.

7, 8, 9 4, 10, 11 2000 / 
Indeterminado

Análise Ciclo de Vida: ferramenta que quantifica impactos 
ambientais de um determinado produto ou serviço. Composta 
por categorias, como: emissão de gases efeito estufa (GEE), 
acidificação, eutrofização, toxicidade, consumo de recursos 
naturais e depleção da camada de ozônio. 

7, 8, 9 7, 8, 12, 13 2015 / 
Indeterminado

Logística Reversa: planejar, recomendar e estruturar as 
ações referentes ao tema, no âmbito do Programa de Gestão 
Corporativa de Resíduos.

7, 8, 9 12 2014 / 
Indeterminado

Cessão de Uso em Bordas de Reservatórios da GeT: a 
Copel GeT é responsável pela operação de reservatórios 
que contemplam mais de 2000 km de borda com o objetivo 
principal de armazenar água para fins de geração de energia. 
De acordo com as definições de usos permissíveis constantes 
nos Planos Ambientais de Conservação e Uso do Entorno de 
Reservatórios Artificiais - PACUERAS e em consonância com o 
Código Florestal Brasileiro, a Lei nº 12651/2012 e as legislações 
estaduais pertinentes, a Copel passou a disponibilizar 
procedimento para a Cessão de Uso em Bordas de seus 
Reservatórios, que estabelece as normativas para o tratamento 
de ocupações e usos permissíveis.

7,8 e 10 9 e 11 2018 / 
Indeterminado
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10.3. Demonstração do Valor Adicionado detalhada 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   

Venda de energia e outros serviços  3.539.926  3.662.844 

Receita de construção  706.828  674.655 

Outras receitas  77.568  1.139 

Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa  15.825  3.069 

 4.340.147  4.341.707 

 ( - ) Insumos adquiridos de terceiros   395.272  393.237 

 Energia elétrica comprada para revenda   377.754  328.633 

 Encargos de uso da rede elétrica  149.852  155.199 

 Material, insumos e serviços de terceiros  606.415  775.422 

 Custo de construção  77.019  3.125 

 Perda / Recuperação de valores ativos  46.285  66.640 

 Perdas estimadas para redução ao valor recuperável de ativos  (25.306)  127.105 

 Outros insumos  1.627.291  1.849.361 

( = ) VALOR ADICIONADO BRUTO  2.712.856  2.492.346 

 ( - ) Depreciação e amortização  264.608  272.855 

( = ) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO  2.448.248  2.219.491  

( + ) Valor adicionado transferido   

 Resultado de participações societárias  176.939  65.968 

 Receitas financeiras  73.603  43.825 

 Outras receitas  1.272  2.439 

  251.814  112.232 

 

  2.700.062   2.331.723  

Distribuição do valor adicionado 31/12/2018 31/12/2017

Pessoal   

Remunerações e honorários  237.960  227.277 

Planos previdenciário e assistencial  65.735  63.272 

Auxílio alimentação e educação  27.230  27.275 

Encargos sociais - FGTS  17.418  16.177 

Indenizações trabalhistas  20.173  15.183 

Participação nos lucros e/ou resultados  19.365  13.618 

Apropriação no imobilizado e no intangível em curso  (11.244)  (7.323)

 376.637  355.479 

Governo     

 Federal   

 Tributos  693.745  438.937 

 Encargos setoriais  202.883  200.438 

 Estadual  83.193  77.652 

 Municipal  3.872  2.919 

 983.693  719.946 

 Terceiros   

 Juros  419.727  510.981 

 Arrendamentos e aluguéis  12.142  8.062 

 Doações, subvenções e contribuições  7.022  5.441 

  438.891  524.484 
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Demonstração do valor adicionado  (Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

Distribuição do valor adicionado 31/12/2018 31/12/2017

Acionistas  683.892  381.814 

Lucros retidos  20.000  350.000 

Remuneração do capital próprio  196.949  -   

Dividendos  -   

 900.841  731.814 

 2.700.062  2.331.723 

Notas:
NE são parte integrante das demonstrações financeiras.

b) Remuneração, benefícios e carreira GRI 2018 2017 2016

Administradores  3.525  3.243  1.532 

Remuneração  315.766  302.096  286.545 

Folha de pagamento bruta EC1  235.169  225.275  214.853 

Encargos sociais compulsórios EC1  80.597  76.821  71.692 

Benefícios LA3  120.824  110.494  116.843 

Educação LA3  3.086  2.665  3.016 

Alimentação LA3  30.070  29.561  26.178 

Transporte LA3  6  5  6 

Saúde LA3  44.847  43.532  50.682 

Fundação LA3  22.159  20.743  18.899 

Indenizações Trabalhistas LA3  19.812  13.237  17.430 

Outros (auxílio doença complementar, seguros, auxílio maternidade pror-
rogado, auxílio invalidez e morte acidental) LA3  844  751  632 

c) Participação nos resultados 2018 2017 2016

Investimento total em programa de participação nos resultados da  
empresa (R$ Mil) EC1  19.365  13.618  12.317 

Valores distribuídos  em relação à folha de pagamento bruta (%) EC1  8,23  6,05  5,73 

Divisão da maior remuneração pela menor remuneração paga pela  
outorgada

 19  19  17 

Divisão  da  menor  remuneração   da  empresa  pelo  salário  
mínimo vigente

EC5  2  2  2 
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Temas materiais  
da Copel

GRI 102-46 | 102-47

Limites 
dentro Limites fora 

Força de 
trabalho Acionistas Financidores

Parceiros 
(SPEs e 

negócios)

Órgãos 
Reguladores Fornecedores Sociedade Clientes

Saúde e segurança 
no trabalho

Governança 
corporativa

Ambiente 
regulatório

Desempenho 
econômico-
financeiro

Cadeia de 
suprimentos

Gestão do capital 
humano

Gestão de riscos 
e eficiência 
operacional

Relacionamento 
com comunidades 
do entorno

Planejamento 
energético e 
aumento da 
demanda

Pesquisa, 
Desenvolvimento 
e Avanços 
tecnológicos

Satisfação 
de clientes e 
consumidores

Gestão de recursos 
hídricos

Mudanças 
climáticas

Biodiversidade e 
uso da terra

Diversidade

10.4. Temas materiais e seus limites GRI 102-46
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