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PROGRAMA ANIMA

RUMO AO FUTURO

E

E

Presidente Antonio
Sergio de Souza Guetter

Em 2016, o reconhecimento

zação das dimensões intangíveis

ao desenvolvimento sustentável,

de seus clientes rendeu à Copel,

de sua atuação. O Programa Ani-

e evidencia nosso compromisso

pela quarta vez, o título de me-

ma, voltado a essa diretriz, coloca

inalienável com os princípios do

lhor distribuidora da América La-

o copeliano como protagonista

Pacto Global. Entre os diferenciais

tina. Mesmo em um ano marcado

em um processo de alinhamen-

que garantiram à Companhia uma

pelas dificuldades macroeconô-

to entre a cultura da empresa e o

melhoria expressiva na pontu-

micas, diversas conquistas esta-

desenvolvimento de ferramentas

ação do ISE, estão desde ações

beleceram os marcos que bem

que possam prepará-la para os

práticas voltadas às mudanças do

sintetizam o desempenho harmô-

desafios do futuro. Além disso, foi

clima, com compromissos esten-

nico que conhecemos em todas as

criada em dezembro de 2016, a

didos também à cadeia de valor,

nossas áreas de atuação.

diretoria de Governança Corpo-

até a adoção do Relato Integrado

Um ano recorde em termos

rativa, Risco e Compliance, que

– modelo de prestação de contas

de investimentos, 2016 marcou a

reforça nosso compromisso com

que mais privilegia a transparên-

entrada em operação de linhas de

o combate à corrupção e a con-

cia ao vincular os resultados eco-

transmissão estruturais importan-

formidade ética e legal de nos-

nômicos, sociais, ambientais e de

tes para a geração de receita para

sas práticas.

governança. São iniciativas que

a Copel e para o reforço da capa-

Em 2016, a Copel comemorou

trazem um importante ponto em

cidade de transmissão do Sistema

ainda seu melhor posicionamen-

comum: traduzem-se em ações

Interligado Nacional.

to histórico no Índice de Susten-

que permitirão à Companhia con-

A revisão do Referencial Estra-

tabilidade Empresarial (ISE). O

tinuar crescendo nas próximas

tégico também reforçou o com-

índice, de participação voluntária,

décadas e ampliar a capacidade

promisso da Copel em relação não

reconhece o desempenho das

de atender a seus clientes com

apenas aos resultados de seus

empresas listadas na Bolsa de

qualidade e agilidade.

negócios, mas também à valori-

Valores de São Paulo em relação

de 8,5 mil empregados em torno

cial dos resultados, já começaram

da discussão do futuro da Copel.

a virar realidade. A criação de uma

Para fazer frente a esse desafio,

Rede Social Corporativa e dos pro-

a Companhia lançou o Programa

gramas Liderança Transformadora

Anima. A ideia é permitir a contri-

(veja texto na página 7) e Educação

buição de todos os copelianos na

à Distância, são algumas das iniciati-

criação de um modelo de gestão

vas já implementadas a partir deste

capaz de preparar as pessoas para

grande engajamento do projeto.

desempenharem seu papel em um

“Trata-se de uma iniciativa

cenário cada vez mais complexo,

inédita na história da Copel por

em que novas tecnologias surgem

promover um amplo diálogo com

e se aprimoram com uma veloci-

todo o seu corpo funcional”, afir-

dade cada vez maior.

ma Marcelo Sanchotene, coorde-

Ao longo de 2016, mais de 8

nador geral do Anima. “E a alta

mil empregados, divididos em 977

adesão dos copelianos mostra o

grupos de participação voluntária,

comprometimento de cada um em

foram ouvidos.

fazer da Copel uma Companhia de

No total, foram cerca de 300 pá-

ponta não apenas no que diz res-

ginas de documentação relatando

peito à tecnologia, mas também

mais de 5 mil ideias, comentários

em termos de gestão e de valori-

e sugestões que, implementados

zação de nosso capital humano”.

“Trata-se de uma
iniciativa inédita na
história da Copel por
promover um amplo
diálogo com todo o seu
corpo funcional”
Marcelo Sanchotene,
coordenador geral do
Anima.

Empregados da Copel

Sangue Laranja

Sangue Laranja

CRESCIMENTO
SUSTENTÁVEL

antes mesmo da compilação ofi-

Copel & Sustentabilidade

Copel & Sustentabilidade

EDITORIAL

Engajar, de forma efetiva, mais
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GESTÃO

James Rebelato, empregado
da Copel Distribuição

ENTRE AS MELHORES PARA
TRABALHAR

A

A Copel Distribuição S.A. foi

deranças da empresa: o de criar

garante a cada um dos copelia-

reconhecida como uma das 10

uma Copel mais próxima daqueles

nos da Copel DIS o acesso direto

melhores grandes empresas para

que, no dia a dia, são quem real-

ao gerente de sua área; e, ainda,

se trabalhar no Paraná. O prêmio,

mente fazem a empresa”, explica

o projeto “Esse prêmio também

do Instituto Great Place to Work,

o gerente de Gestão de Pessoas

é meu”, que fez circular em todo

foi motivo de dupla comemoração

da Copel DIS, Cassio Vargas Pinto.

o estado o troféu recebido pela

para a Companhia, já que reflete a

Entre as diversas ações imple-

empresa, como melhor distri-

avaliação de um dos públicos mais

mentadas para tornar essa meta

buidora de energia da América

significativos: seus empregados.

realidade estão iniciativas como

Latina (veja box). “São iniciativas

A participação de dois cope-

o “WhatsApp do Guetter”, canal

simples”, ressalta Cassio, “mas

lianos, James Rebelato e Mariana

de comunicação direto criado

que nos ajudam a conquistar um

Santini, na cerimônia de entrega

pelo então diretor da subsidiária,

objetivo importante: humanizar

do prêmio deixa clara uma das

e atual presidente da Copel, An-

as relações e valorizar o trabalho

principais razões da conquista.

tonio Guetter, e aberto aos mais

e a colaboração de cada um de

“O prêmio foi consequência do

de 6 mil empregados da empre-

nossos empregados”.

desafio abraçado por todas as li-

sa; o Programa Olho no Olho, que

I

Iniciado em outubro de 2016, o

Programa Liderança Transforma-

e corresponsabilidade nas atividades do dia a dia.

dora já alcançou cerca de 22% dos

Até o fim de 2017, a previsão

540 gerentes da Companhia. O

é que todos completem as ações

programa alinha-se aos Princípios

de formação. A cada módulo re-

de Educação Executiva Respon-

alizado, os gerentes capacitados

sável (PRME), iniciativa do Pacto

devem propor pelo menos duas

Global da ONU que estimula a for-

ações práticas a serem implemen-

mação de gestores responsáveis

tadas junto às suas equipes. Essa

e aplicação efetiva dos conheci-

ação também contribui para o al-

mentos adquiridos em prol da in-

cance da meta de ser uma das me-

tegração, atuação compartilhada

lhores empresas para se trabalhar.

O programa já
alcançou 22% dos
540 gerentes da
Companhia.

Copel & Sustentabilidade
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GREAT PLACE TO WORK

LIDERANÇA
TRANSFORMADORA

Ao longo do período, três outros prêmios reconheceram a qualidade dos
serviços prestados pela Copel. Pela quarta vez em seis anos, a Copel foi

FOCO NA
QUALIDADE:
ESFORÇO
RECONHECIDO

miação é realizada pela Comisión de Integración Energética Regional (Cier),
principal instituição do setor elétrico no continente.
A Companhia também foi apontada como a melhor distribuidora do Brasil na pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Distribuidoras de
Energia (Abradee) e no Índice de Satisfação do Consumidor elaborado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ambos os prêmios são resultado direto do índice de satisfação dos consumidores, que avaliam temas
como a qualidade do fornecimento de energia, a confiança no fornecedor e
a percepção de valor do serviço prestado, entre outros.

Daniela Morás,
da UniCopel, e
aluna do Liderança
Transformadora

Sangue Laranja

Sangue Laranja

premiada como a melhor distribuidora de energia da América Latina. A pre-
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RESPEITO
GERA
CULTURA
INCLUSIVA

lho realizado pela Comissão de Diversidade

Copel & Sustentabilidade

da Copel. Se a questão ambiental norteou
as primeiras iniciativas da Companhia no
caminho da sustentabilidade, o grau de maturidade do tema vem permitindo avanços
consideráveis também em relação a questões sociais.

MOBILIDADE INTERNA

PROGRAMA

D E

POTENCIALIZA

TALENTOS

A Copel é destaque na promoção da
equidade de gêneros, tendo sido reconhecida em 2016 com o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça do Governo Federal. Também
foi uma das 48 empresas selecionadas pela
ONU Mulher no Prêmio Weps (Women’s Em-

powerment Principles ou Princípios de Empoderamento das Mulheres), coordenado
pela Itaipu Binacional. O prêmio reconhece
as empresas que atendem plenamente pelo
menos um dos sete princípios dos Weps.
A Copel foi também uma das primeiras
empresas brasileiras a permitir o uso, no
crachá funcional, do “nome social” – um direito de empregados que tenham adotado
uma identidade sexual diversa.
No último ano, a Companhia recebeu ainda uma homenagem do Espaço Mulheres
Executivas do Paraná, que reúne executivas

Valorizar as pessoas priorizan-

foram disponibilizadas interna-

bém permitiu à Companhia uma

do a mobilidade interna e permi-

mente. Para permitir a prioridade

melhor gestão dos custos com a

tindo a movimentação de empre-

na contratação interna, cada nova

folha de pagamento, sem com-

gados para outras localidades ou

vaga aberta é divulgada no siste-

prometer os níveis de segurança e

áreas da Companhia é o principal

ma da Companhia, que informa

produtividade das operações.

objetivo do Programa de Remane-

os requisitos de cada posição em

jamento lançado pela Copel. Refle-

aberto. A candidatura do interes-

xo dos anseios dos próprios cope-

sado, também realizada via siste-

lianos, manifestados por meio da

ma, é analisada pelo gerente da

Pesquisa de Clima, a iniciativa pos-

área, responsável pela seleção.

sibilita ao empregado maior prota-

Além de um melhor aprovei-

gonismo na gestão de sua carreira,

tamento dos talentos internos, o

colaborando para seu desenvolvi-

Programa de Remanejamento tam-

Copel & Sustentabilidade

A

Assegurar o respeito, a integração e a va-

lorização de todos é o fio condutor do traba-
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DIVERSIDADE

mento pessoal e profissional.
De abril, mês em que o Programa começou a vigorar, a dezembro de 2016, 120 vagas abertas

de pequenas, médias e grandes empresas
que procuram disseminar as melhores práticas, métodos e conceitos em prol da igual-

Flavia Martinelli, gerente
na Copel Distribuição

Sangue Laranja

Sangue Laranja

dade de condições para o trabalho feminino.

DIÁLOGOS LEVAM DISCUSSÃO AO
INTERIOR DO ESTADO

C
Entidade vencedora do
Troféu Susie Pontarolli

TROFÉU

diariamente

esse conhecimento geografica-

novas alternativas para agregar

mente, mais resultados gerare-

sustentabilidade às suas próprias

mos”, afirma Jocéli Bogusz, supe-

práticas, a Copel quer ir além.

rintendente da Coordenação de

Para a Companhia, tão impor-

Meio Ambiente e Responsabili-

tante quanto desempenhar seu

dade Social da Copel.

papel é contribuir para que seus

Internamente, os investimen-

pares, empregados e toda a so-

tos na educação para a susten-

ciedade também se engajem em

tabilidade

relação ao tema. Em 2016, a em-

primeiro ano de um informativo

presa deu mais um passo nesse

mensal voltado ao tema. Cada

sentido ao transformar o Semi-

assunto abordado na publicação

nário de Sustentabilidade – ciclo

traz o selo do Objetivo de Desen-

de palestras voltado a fornece-

volvimento

dores e empregados, até então

relacionado – colaborando para

realizado em Curitiba – nos Diá-

disseminar as 17 ações definidas

logos de Sustentabilidade, even-

pelas Nações Unidas para acabar

to promovido em quatro grandes

com a pobreza, promover a pros-

regionais da Copel. Londrina,

peridade e o bem-estar para to-

Ponta Grossa, Cascavel e a Usi-

dos, proteger o meio ambiente e

na Segredo sediaram os Diálo-

enfrentar as mudanças climáticas.

marcaram

ainda

Sustentável

o

(ODS)

“Quanto mais
disseminarmos
esse conhecimento
geograficamente, mais
resultados geraremos.”
Jocéli Bogusz.

gos realizados ao longo do ano.

SUSIE PONTAROLLI: UM LEGADO
QUE SE MULTIPLICA

O

O troféu com que hoje a Co-

ca pela responsabilidade social,

cedores. Na categoria institui-

pel reconhece empregados que

ou quando a empresa lançou seu

ções sociais, o destaque foi para

se destacam em ações de volun-

primeiro programa de voluntaria-

a Associação Amigas da Mama, a

tariado, além de fornecedores e

do, em 1999, Susie sempre pro-

Associação Franciscana de Educa-

instituições que trabalham para

pôs e coordenou ações que re-

ção ao Cidadão Especial (Afece) e

promover

sultaram em avanços concretos

a Ação Social para Igualdade das

nessas áreas.

Diferenças (ASID Brasil). A cerimô-

o

desenvolvimento

sustentável e a melhoria da qua-

Em 2016, o troféu Susie Pon-

nia de entrega do prêmio reservou

uma copeliana, em uma homena-

tarolli reconheceu com o Prêmio

espaço também para reconhecer

gem mais do que merecida. Fale-

de Sustentabilidade da Copel a

os copelianos que se destacaram

cida em 2011, Susie Pontarolli fez

empresa Radiante Engenharia, a

em ações de voluntariado, ajudan-

história como alguém à frente de

Associação de Educação Familiar

do a continuar o trabalho que Su-

seu tempo. Desde 1997, quando

e Social do Paraná (AEFSPR) e a

sie iniciou na Copel.

a Copel já aprofundava sua bus-

Landis+Gyr, na categoria forne-

mais

disseminarmos

CAMPANHA

“ATREVA-SE A MUDAR SEU MUNDO”
CONTAGIA AS REDES SOCIAIS

Rakelly Schacht, profissional
de comunicação da Copel

Com o lançamento de três no-

vidual engajada pode, realmente,

vos filmes em dezembro de 2016,

fazer a diferença. Com milhares

a campanha “Atreva-se a mudar

de “curtidas” e muitos compar-

seu mundo” compartilha a his-

tilhamentos, eles tiram proveito

tória inspiradora de copelianos

da força das redes sociais para

que dedicam parte de seu tem-

gerar um círculo virtuoso.

po a mudar a história de outras

As iniciativas voluntárias en-

pessoas. Disponíveis na página

focadas na campanha retratam

da Copel no Facebook, os filmes

o trabalho dos empregados pre-

têm duração média de 7 minutos,

miados na segunda edição do

e mostram o quanto a ação indi-

Troféu Susie Pontarolli.

Sangue Laranja

lidade de vida, leva o nome de

“Quanto

Copel & Sustentabilidade

Copel & Sustentabilidade

Consolidando

Sangue Laranja
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EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
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VOLUNTARIADO

ACESSIBILIDADE

O

Os empregados da Copel são

dastra instituições sem fins lucra-

No Dia Internacional do Volun-

incentivados a realizarem traba-

tivos com o objetivo de aumentar

tariado, 5 de dezembro, a Copel

lhos voluntários por meio de um

o número de oportunidades de

lançou o Portal do Voluntariado. A

programa institucional que per-

voluntariado oferecidas aos em-

plataforma online funciona como

mite o uso de parte do tempo da

pregados e também criar oportu-

uma rede social de oportunida-

jornada de trabalho para a ativi-

nidades de geração de renda para

des de trabalho voluntário, dando

dade. As diversas ações implanta-

essas instituições.

maior visibilidade as ações. Nela,

das em 2016 lançaram a base para

Foi instituída uma Comissão e

são cruzados dados sobre as ne-

o crescimento e fortalecimento

uma Rede de Voluntariado, para

cessidades das instituições sociais

desse programa.

promoção do voluntariado cor-

e os empregados que tenham dis-

porativo em 6 núcleos localizados

ponibilidade de tempo ou habili-

nas principais regiões do Paraná.

dades específicas a oferecer.

Por meio de uma Chamada
Pública Permanente, a Copel ca-

UMA
COPEL
PARA
TODOS

C
Os investimentos
da Copel visam
garantir a inclusão
das pessoas com
deficiência.

Cerca de 22 milhões de reais

tamanho da fonte, para facilitar a

serão investidos pela Copel, nos

navegação por pessoas com defi-

próximos três anos, para garantir

ciência visual, essas plataformas

acessibilidade a suas agências,

ganharam uma ferramenta de

canais de relacionamento – pre-

tradução simultânea do conteúdo

senciais e virtuais – e instalações

para a Língua Brasileira de Sinais

administrativas, visando o atendi-

(Libras).

mento à Lei Brasileira de Inclusão.

O Programa Corporativo de

Cerca de 85% do investimen-

Acessibilidade promove perio-

to será destinado à realização de

dicamente seminários que bus-

adaptações

nas

cam sensibilizar o copeliano em

agências e instalações da Com-

relação aos desafios de loco-

panhia, para garantir o acesso de

moção e comunicação enfrenta-

pessoas com deficiência. A atu-

dos por pessoas com deficiên-

alização da intranet e do site, já

cia. Em 2016, foram realizados 11

concluída, também faz parte da

eventos em diversas cidades do

iniciativa. Além da adoção de re-

Estado do Paraná.

arquitetônicas

cursos de contraste e escolha de

Voluntários da Copel

Sangue Laranja

Sangue Laranja

O site da Copel já
conta com tradução
simultânea em Libras

Copel & Sustentabilidade

Copel & Sustentabilidade

PROGRAMA ELETRICIDADANIA:
A COPEL ESTIMULA O VOLUNTARIADO
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DIREITOS HUMANOS

NOVO PORTAL APRESENTA
DIRETRIZES DE DIREITOS HUMANOS
O lançamento, em 2016,

humanos e links para as princi-

do novo Portal Copel &

pais iniciativas e compromissos

Direitos Humanos fez par-

internacionais relativos ao tema,

te da estratégia da Com-

como o Pacto Global, os ODSs e

panhia

para

disseminar

reitos Humanos.

prioritários. Dispo-

Reúne, ainda, material sobre

nível no site da

vários projetos e ações mantidos

Companhia, o

pela Companhia na busca por

Portal

LACTANTES

ofe-

proteger os direitos de todos os

rece infor-

públicos influenciados por suas

mações

atividades. Entre as iniciativas

sobre o

relacionadas estão a opção pela

concei-

fatura de energia elétrica em Brail-

to

de

le, o Programa Luz Fraterna – que

direi-

concede descontos na tarifa elé-

tos

trica a famílias de baixa renda; as

CURITIBA E LONDRINA
GANHAM SALAS DE
APOIO À AMAMENTAÇÃO
Empregadas da Copel

A

cartilhas de esclarecimento sobre
o assédio moral e o assédio sexual; e o Programa de Acessibilidade,
voltado a garantir total acesso às

Copel & Sustentabilidade

Copel & Sustentabilidade

os temas que considera

a Declaração Universal dos Di-

As lactantes que já voltaram

instalações físicas e canais de co-

ao trabalho ganharam um espa-

municação mantidos pela Copel.

ço especial. Ao longo de 2016 foram inauguradas quatro salas de
apoio à amamentação nas instalações da Copel.

Sala de apoio do
Polo Mossunguê

Os

ambientes,

certificados

pelo Ministério da Saúde, integram a Rede Mãe Paranaense, do
Governo do Estado. A inauguração das salas traz um novo benefício às empregadas e terceirizadas
da Companhia, que já contam com
a licença-maternidade de seis meses, a jornada reduzida por 60

Cintia, Thiago e
Marco, empregados
da Copel

o auxílio-creche.

Sangue Laranja

Sangue Laranja

dias após o retorno ao trabalho e

18
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O

O programa de expansão da

Copel para outros nove estados

X

P

A

N

S

Ã

O

CRESCIMENTO

CONTÍNUO

taladas na região.

começou a colher seus frutos em

No Paraná, foram concluídas

2016, com a conclusão de 1.678 km

a nova subestação Curitiba Nor-

de novas linhas de transmissão. A

te, no município de Rio Branco

empresa conta, atualmente, com

do Sul, e a linha de transmissão

4.097 km em ativos de transmis-

Curitiba Norte - Bateias. Já em

são, sendo 2.574 km próprios e

janeiro de 2017, a Copel concluiu

1.523 km em participação pro-

também a nova subestação Rea-

porcional nas parcerias. Outros

leza Sul e a linha de transmissão

seis empreendimentos, somando

Foz do Chopim - Realeza Sul. As

1.881 km, ficarão prontos até 2021.

novas

instalações

melhorarão

Os novos projetos ajudam a

a qualidade e confiabilidade do

fortalecer o Sistema Interligado

suprimento de energia elétrica e

Nacional, ao mesmo tempo em

atender o crescente aumento da

que contribuem para a saúde fi-

demanda na região.

nanceira da Companhia ao rever-

Em 2017, a Copel concluirá

ter aportes de investimento em

novas linhas de transmissão de

receitas anuais. Destacam-se os

Londrina - Assis (PR) e Araraquara

projetos Matrinchã e Guaraciaba,

II - Taubaté (SP). A última, junta-

realizados em parceria com a chi-

mente com a linha de transmis-

nesa State Grid, que intensificam

são Figueira - Ponta Grossa Norte

a troca energética entre as regiões

– em fase de reconstrução –, per-

Norte e o Sudeste por meio de

mitirá o intercâmbio de energia

1.605 km de linhas de transmissão

entre as regiões Sul e Sudeste,

e quatro subestações.

trazendo mais estabilidade para

Em São Paulo, a Copel con-

o fornecimento. O ano marcará,

cluiu a nova subestação de 230

assim, a intensificação dos in-

kV Paraguaçu Paulista e a nova

vestimentos da Copel no Paraná,

linha de transmissão ligando-a

aproveitando oportunidades de

à Subestação Assis, que deverá

interligação nas regiões Norte,

beneficiar, entre outros clientes,

Oeste e Centro-Sul do Estado.

Copel & Sustentabilidade
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E

energia a partir de biomassa ins-

Foto de fundo: Linha de Transmissão
Curitiba Norte - Bateias

Sangue Laranja

Sangue Laranja

as diversas usinas de geração de
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AVENIDA DAS TORRES: MAIS
CONFIABILIDADE E GANHOS URBANÍSTICOS

A ENERGIA DO VENTO
cidade de geração de energia eólica. O marco será al-

com sete parques eólicos prontos até outubro de 2017
e mais seis sendo finalizados até 2018.

cançado por meio do Complexo de Cutia, quarto com-

No total, a Companhia contará com capacidade

plexo eólico da Copel a ser instalado no Rio Grande

para gerar 665 MW de energia eólica, o suficiente para

do Norte, uma das localidades de maior potencial do

abastecer uma cidade com cerca de 2 milhões de habi-

país na geração de energia por meio do vento. A insta-

tantes – equivalente à população de Curitiba.

Foto: Jonas Oliveira

lação do novo complexo será realizada em duas fases,

SISTEMA DA COPEL
EM TODO O BRASIL

substituída por uma nova linha, subterrânea, de 230 kV.
A nova linha de transmissão, instalada ao longo de um

perpostes — permitirá ampliar a Avenida das Torres e

trecho com oito quilômetros de extensão, trará tam-

melhorar as condições de trânsito na principal via en-

bém mais segurança e confiabilidade ao fornecimento

tre Curitiba e o município de São José dos Pinhais, além

de energia elétrica para Curitiba e região. Resultado de

da BR 376 e da BR 101. A intervenção também promete

um investimento de R$ 157 milhões, a obra inclui ainda

alterar a paisagem urbana. A linha de transmissão de

a construção de uma nova subestação.

68 kV instalada ao longo do canteiro central da via será

Divulgação/Prefeitura de Curitiba

Até 2018, a Copel praticamente duplicará sua capa-

Em 2017, a desativação da linha aérea de transmissão de energia — com a retirada de 25 torres e 20 su-

Copel & Sustentabilidade

Copel & Sustentabilidade

Aerogerador da Copel no
Rio Grande do Norte

O sistema de monitoramento da rede de transmissão de energia da Copel servirá de modelo para
outras empresas do setor. O Operador Nacional do
Sistema (ONS) anunciou que vai implantar o sistema – o maior em operação no Brasil, atualmente,
e um dos maiores do mundo – até 2018. Resultado
da pesquisa de mestrado do engenheiro da Copel
Geração e Transmissão, Gilmar Krefta, o chamado
Sistema Interligado Nacional (SMSF) foi implantado na empresa em 2016, e integra hoje as 37 subesCentro de Operação da
Geração e Transmissão, um
modelo para o setor elétrico

tações da Rede Básica operadas pela Companhia.

Sangue Laranja

Sangue Laranja

Sistema de Medição Sincronizada de Fasores do

Quinhentos eletricistas da

senvolvimento da própria Copel,

Copel serão os primeiros, no

detecta campos elétricos e emi-

Brasil, a usar um equipamento

te um alerta sonoro intermiten-

de segurança inédito no país.

te quando o eletricista entra na

A partir de um contrato de refi-

chamada área de risco – a me-

namento de desenvolvimento

nos de 60 cm de distância das

e produção firmado em 2016,

áreas energizadas, para redes

será fabricado o primeiro lote

de 13,8 mil volts e 1 metro, para

de um capacete de proteção

redes de 34,5 mil volts. A meta

dotado de sensor de tensão.

é que o capacete, que gerará a

As primeiras unidades devem

primeira patente de produto

entrar em uso em 2017.

da Copel Distribuição, torne-se
equipamento padrão para todos
os eletricistas da empresa.

INOVAÇÃO

SOLUÇÕES QUE GERAM VALOR

O

O fomento à inovação é

protocolados, em um trabalho

lançamento do Fórum Energia

um dos valores da Copel. Por

que já envolveu, ao longo dos

do Futuro. O programa de inte-

meio dela, a

anos, centenas de empregados

gração entre a Copel e univer-

na busca ativa pela inovação.

sidades e instituições estatuais

Companhia es-

timula o desenvolvimento de

SEMINÁRIO

CURITIBA RECEBE
22º SENDI

E

projetos que gerem valor a

Em 2016, um dos novos pro-

que atuam em P&D visa fomen-

seus serviços e produtos, an-

jetos que merecem destaque é

tar a pesquisa de novas soluções

tecipando

e

o Gera Rural. Ele inclui, entre

nas áreas de geração, transmis-

transformando-as em soluções

as nove frentes de pesquisa, a

são e telecomunicações. Des-

capazes de aumentar sua compe-

geração de energia a partir de

sa aproximação está nascendo

titividade. Sempre voltada a su-

biogás produzido por uma rede

outra iniciativa do Gera Rural: o

perar os padrões definidos para

de suinocultores do interior

Programa Escolas Sustentáveis.

o setor, a Companhia já investiu

do Paraná. Com previsão para

Por meio dele, a Copel promove-

de seus quatro dias. O evento também contou com um hackathon, uma

R$ 263 milhões em iniciativas

conclusão até 2018, o projeto

rá a geração de energia solar em

“gincana” de inovação que mobilizou 350 jovens, entre programadores, de-

voltadas a Pesquisa, Desenvolvi-

já teve início na cidade de Entre

escolas de cinco regiões do Pa-

signers e estudantes de todo o Brasil, com o objetivo de desenvolver solu-

mento & Inovação. Como resul-

Rios do Oeste, e deverá possi-

raná como forma de disseminar

ções para o setor de distribuição de energia e para as cidades inteligentes.

tado, a Copel conta hoje com 55

bilitar a replicação do modelo

tecnologia e, ao mesmo tempo,

projetos em andamento e 15 pe-

em outras localidades.

avaliar as de maior potencial em

necessidades

didos de patentes de produtos

O período marcou, ainda, o

cada localidade.

Em 2016, a Copel voltou a sediar o Sendi, maior evento do segmento

na América Latina. Promovido pela Associação Brasileira de Distribuidores
de Energia Elétrica (Abradee), o seminário foi palco para apresentação de
novas tecnologias, relacionamento de negócios, debate sobre a diversificação das fontes de energia e integração de profissionais das principais concessionárias brasileiras. O 22º SENDI reuniu três mil profissionais ao longo

Sangue Laranja

Sangue Laranja

Foto: Luiz Carlos de Lima
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O equipamento, nascido de
um projeto de Pesquisa & De-
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CAPACETE COM
PATENTE COPEL

23

PATENTE COPEL
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O FUTURO
DA ENERGIA
NO PARANÁ
Vista aérea de Curitiba

ELETRON

A

A necessidade de inserir novas

Na geração elétrica, a explora-

excedentes de sua produção na

fontes de energia na matriz elétri-

ção das fontes alternativas de ener-

rede elétrica da concessionária,

ca brasileira e o surgimento de no-

gia e a possibilidade de que os pró-

parte da microgeração e do arma-

vos modelos de negócios no setor

prios consumidores se convertam

zenamento seriam distribuídos.

elétrico antecipam mudanças tão

em microgeradores apontam para a

Os grandes reservatórios conti-

significativas quanto as que ocor-

criação de microrredes autônomas.

nuariam a desempenhar um papel

reram, na última década, no setor

Um carro elétrico conectado à rede

importante na oferta de energia,

de telecomunicações. Com uma

no começo da noite – horário de

mas as microrredes trariam a re-

rede de fibra ótica já instalada

pico de consumo –, por exemplo,

dução das interrupções no for-

nos 399 municípios do Estado e

poderia alimentar parte da deman-

necimento e do custo da energia

diversos projetos avançados na

da de uma residência, antes de ter

e permitiriam compensar a inter-

área de smart grid (redes inteli-

sua bateria recarregada durante a

mitência das fontes renováveis,

gentes de energia), a Copel coloca

madrugada – horário de baixa no

como eólica e solar – traduzin-

o Paraná em posição de destaque

consumo de energia.

do-se em um futuro de vantagens

no desenvolvimento das futuras
cidades digitais.

Em um modelo no qual os consumidores pudessem injetar os

para o usuário.

DO PASSADO DA COPEL, UMA
SOLUÇÃO PARA O FUTURO

A

Apontado pelos especialistas

do setor automotivo como uma

que lançou o Eletron, um utilitá-

locidade máxima de 80 km/h. Em

rio elétrico pioneiro.

2007, a Copel voltaria a inovar na

das melhores opções de mobili-

Parte da primeira geração de

área, em uma parceria com a Itai-

dade urbana em uma economia

veículos elétricos concebidos no

pu para testar dois veículos elétri-

de baixo carbono, o carro elé-

Brasil, o Eletron reunia caracterís-

cos. E, em 2010, a empresa imple-

trico ainda não é uma realida-

ticas que apontavam para o futuro

mentaria o primeiro táxi elétrico

de em termos comerciais, mas

da indústria automotiva. Um veí-

do país, um protótipo que fazia

já tem 35 anos de história na

culo utilitário de uso urbano, com

a linha entre o aeroporto Afonso

Copel. Em 21 de julho de 1981, a

capacidade para uma tonelada de

Pena e o Centro de Curitiba.

Companhia liderava o consórcio

carga, autonomia de 105 km e ve-

Sangue Laranja

Sangue Laranja
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VISÃO
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BIOMASSA
MAIS CLIC RURAL

RESÍDUOS
QUE GERAM
ENERGIA

Investimentos da ordem de

do fornecimento nos demais tre-

Energias Renováveis (CIBiogás),

40 milhões de reais garantiram,

chos da rede. Até julho de 2018, a

a Copel lançou, no início de

em 2016, a expansão do progra-

meta é levar a inovação a outros

2016, o Gera Rural, um projeto

ma Mais Clic Rural. A iniciativa,

133 circuitos rurais do Estado.

inovador de geração de ener-

lançada no ano anterior é voltada

Além de uma série de obras de

gia a partir da reutilização de

aos quatro setores mais sensíveis

melhoria do sistema de distribui-

resíduos animais. A iniciativa

à qualidade do fornecimento de

ção na área rural, o montante in-

irá interligar 19 propriedades

energia: suinocultores, fumicul-

vestido permitiu, ainda, a compra

suinocultoras e avicultoras da

tores, aviários e produtores de

de 1.000 religadores monofási-

região de Entre Rios do Oeste,

leite. Ao todo, deve beneficiar

cos. Dotado de tecnologia ainda

por meio de um biogasoduto

70 mil produtores rurais parana-

inédita no país, o equipamento

com cerca de 22 km de exten-

enses e, indiretamente, cerca de

permite o religamento automá-

são, canalizando o biogás para

2,4 milhões de consumidores ru-

tico, substituindo as chaves de

uma microcentral termelétrica.

rais e urbanos. Entre os principais

acionamento manual instaladas

A previsão é de que os biodi-

avanços realizados no período

nos postes. A previsão é de que,

gestores necessários à operação

está a entrada em operação, em

até o fim de 2017, todos estejam

estejam instalados e interligados

quatro localidades, do sistema

instalados – evitando cerca de

até o fim de 2017. Entre os diversos

de reconfiguração automática da

12 mil

normal-

benefícios a serem trazidos pelo

rede. A tecnologia permite o iso-

mente realizados a cada ano,

projeto estão a transformação de

lamento de eventuais defeitos e

para localizar os defeitos e religar

um agente poluidor em biogás

o restabelecimento automático

as chaves manualmente.

e biofertilizantes; a geração de

deslocamentos

renda para pequenos produtores rurais; o reaproveitamento do
efluente resultante do processo –
um biofertilizante natural – pelos
próprios produtores rurais; a redução de lançamentos de metano na

Foto: José Ricardo Devara
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Por meio de uma parceria
com o Centro Internacional de

Copel & Sustentabilidade
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ENERGIA QUE
MOVE O CAMPO

Sangue Laranja
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atmosfera, entre outros.
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Publicação do
relatório “Copel e o
Meio Ambiente”

Implanta o maior programa de
eletrificação rural do Brasil

Abertura do capital
e registro na CVM

Energia solar nas
ilhas do Litoral

1987
2000

Adere ao Pacto Global da ONU
Inaugurado o Museu Regional do Iguaçu

1994

Homologa Política de
Sustentabilidade e
Cidadania Empresarial

2003

1997
Integra o ISE-Bovespa, índice de
sustentabilidade da Bolsa de SP

1998

Lançamento do programa de
voluntariado Eletricidadania

Institui os programas
Florestas Ciliares e
Arborização Urbana

2005

2006

1999

2014

UniCopel adota princípios
PRME da ONU

2013

Adquire 7 parques eólicos
no Rio Grande do Norte

2012

Inventário de gases
do efeito estufa pelo
GHG Protocol

2011

Fibra óptica em todo o Paraná
Universalização do
fornecimento de energia

Resgate pioneiro de abelhas nativas
na construção da UHE Mauá
Elabora a Agenda Copel
de Mudanças Climáticas

2009

Há três décadas, quando sus-

Global, iniciativa da ONU volta-

ocorrida cinco anos depois, outro.

tentabilidade era um termo ain-

da a mobilizar as empresas do

Como resultado dessa firmeza de

da novo, a Copel já dava exem-

mundo todo para a adoção das

foco e de propósito, a cultura sus-

plos de responsabilidade social

melhores práticas de sustentabi-

tentável da Copel hoje se reflete

e com o meio ambiente em seus

lidade, foi um deles.

principalmente no rigor com que

empreendimentos. Ao longo do

A entrada da Companhia no

a Companhia considera seus im-

tempo, alguns marcos no cami-

Índice de Sustentabilidade Em-

pactos e na crescente transparên-

nho da sustentabilidade trilhado

presarial (ISE) – ferramenta de

cia que imprime às suas ações e

pela Companhia trouxeram ainda

análise da performance de em-

à divulgação de seus resultados

maior maturidade a esse trabalho.

presas com ações listadas na

para a sociedade.

No ano 2000, a adesão ao Pacto

Bolsa de Valores de São Paulo –

Sangue Laranja

Sangue Laranja

Programa Paraná Smart
Grid automatiza rede em
três bairros de Curitiba
Agenda Copel de Mudanças
Climáticas

Palmas recebe primeira usina
eólica do Sul do Brasil

H

Inicia P&D de biogás a partir
de resíduos do agronegócio

2015

Criação do Canal de
Comunicação Confidencial
Implanta redes
compactas em Maringá

Implanta a Política de
Mudança do Clima

PRINCIPAIS MARCOS

1984

Cria Diretoria de Governança,
Risco e Compliance

Copel & Sustentabilidade

Copel & Sustentabilidade

Usina Segredo
tem o primeiro
EIA/RIMA do
setor elétrico

1960

2016

O CAMINHO DA
SUSTENTABILIDADE

Estabelece Nome Social
na empresa

29

TRIPLE BOTTOM LINE

30

COPEL ALCANÇA
EVOLUÇÃO
RECORDE NO
ISE BOVESPA

publicação de Relatório Anual de

vem de referência para investido-

Sustentabilidade no modelo GRI

res. A Copel obteve nota máxima

e relato integrado (leia abaixo);

em 27 dos 28 indicadores de sus-

e o engajamento em relação aos

tentabilidade analisados em 2016

Objetivos de Desenvolvimento

e conceito AA em um escala de

Sustentável (ODS) da ONU –

sete níveis que vai de CCC até AAA.

assim como o compromisso de

A Copel também foi selecio-

cada copeliano, transformando

nada para compor a carteira do

Index,

metas em ações no trabalho rea-

FTSE4Good

lizado diariamente.

índice vinculado ao FTSE 100,

Emerging

31

RECORDE

Em 2016, a Companhia também

da Bolsa de Valores de Londres,

ratificou sua permanência no ín-

que reconhece as empresas que

dice de sustentabilidade da Morgan Stanley Capital International

possuem boas práticas nas áreas

(MSCI), líder mundial na composi-

ça – além de ser uma importante

ção de índices financeiros que ser-

referência para investidores.

social, ambiental e de governan-

Um reconhecimento de peso

Copel & Sustentabilidade

Copel & Sustentabilidade

aos esforços da Copel em relação à gestão para a sustentabilidade foi a manutenção da Companhia, por mais um ano, na 12ª
edição do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Avançando ano a ano nos resultados
obtidos, a Copel registrou em
2016 sua maior evolução desde
2012, ficando acima do desempenho médio da carteira.
Entre as muitas iniciativas que
contribuíram para esse resultado
estão a adesão da Copel a compromisso voluntários relacionados ao Desenvolvimento Sustentável e às Mudanças Climáticas; a

A Copel adota o padrão GRI

GRI produz as diretrizes que esta-

ao longo do tempo, englobando

se processo, são considerados,

públicos de interesse – quanto

de valor – todas as etapas do pro-

(Global Reporting Initiative), e Re-

belecem princípios e indicadores

todas as partes interessadas.

além da empresa, seus públicos

negativos, que podem ocasionar

cesso produtivo, desde o uso de

lato Integrado (Integrated Repor-

a serem utilizados pelas organiza-

Como parte dessas aborda-

de interesse, grupos que podem

problemas ou dificuldades para

recursos até a entrega do serviço

ting - IIRC), na publicação de seus

ções para medir e comunicar, de

gens, a Copel baseia seus relatos

ser afetados pelas políticas e

esses grupos.

e o atendimento ao consumidor.

relatórios

sustentabilidade,

forma cada vez mais precisa, seu

em um processo de materialida-

forma de atuação da Companhia.

As diretrizes GRI e a estrutura

Conheça o Relatório de Sus-

colocando a Companhia entre as

desempenho econômico, ambien-

de – análise da relevância dos

A interação entre a empresa e

do Relato Integrado estabelecem

tentabilidade 2016 e o vídeo de

empresas que mais transparência

tal e social. O Relato Integrado

assuntos que afetam de manei-

esses públicos abrange tanto

também a responsabilidade da

apresentação

oferecem em relação à gestão da

tem por objetivo principal explicar

ra significativa a capacidade da

impactos positivos – capazes de

Companhia em acompanhar resul-

com/sustentabilidade.

sustentabilidade empresarial. O

como uma organização gera valor

Companhia em gerar valor. Nes-

gerar benefícios para um ou mais

tados relacionados à sua cadeia

de

em

www.copel.
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COMPROMISSO COM
A TRANSPARÊNCIA

32

CADEIA DE VALOR

NOVA DIRETORIA
APRIMORA COMPLIANCE
NA COPEL

A

A Copel finalizou 2016 com

gências legais. “No longo prazo,

uma excelente notícia para a

elas garantem maior eficiência e

transparência de suas atividades.

solidez à empresa, e antecipam

A criação da Diretoria de Gover-

um modelo que cedo ou tarde

nança, Risco e Compliance ante-

deverá ser adotado por todas as

cipa o cumprimento de exigências

estatais brasileiras”, explicou o di-

da Lei Anticorrupção, regulamen-

retor Fabio Malina Losso.

tada em 2015, e da nova Lei das

Em sua estrutura, a nova dire-

Estatais, de 2016. “Esse órgão

toria assimila as atribuições de

vem aprimorar ainda mais nossa

outros órgãos da Copel que até

gestão, em todos os âmbitos, pre-

então respondiam pela gestão

venindo a ocorrência de proble-

de riscos, governança e integrida-

mas e ampliando a transparência

de, além de incorporar a gestão

de nossas decisões”, afirma o pre-

de sustentabilidade empresarial,

sidente Antonio Guetter.

que busca alinhar as práticas de

A nova diretoria dá continuida-

governança da empresa às das

de à tradição da Copel em adotar

Companhias que são referência

práticas que se antecipam às exi-

mundial no tema.

D I R ET R I Z ES

C O M PA R T I L H A D A S

O

Os fornecedores representam

Em 2016, a Copel aderiu à Rede

Copel e é entregue às empresas

um elo importante da cadeia de

de Empresas pela Aprendizagem

no ato de assinatura do contrato.

valor da Copel. Para muitos clien-

e Erradicação do Trabalho Infan-

O manual está disponível no site

tes eles são a parte mais visível da

til. São iniciativas que reforçam

www.copel.com.

Companhia no dia a dia. Por isso,

marcos históricos, como a adoção

A Copel também classifica seus

a Copel os orienta e incentiva

em seus contratos de uma Cláu-

fornecedores críticos, cujos forne-

continuamente a adotarem crité-

sula de Responsabilidade Social

cimentos têm riscos significativos

rios de sustentabilidade em suas

e Ambiental, que aborda sobre

para os negócios da empresa.

práticas de gestão.

acessibilidade, diversidade, assé-

Essa classificação utiliza vários cri-

Alinhada aos princípios do

dio moral e sexual, combate ao

térios, como ambientais, sociais

Pacto Global e aos Objetivos

trabalho infantil e escravo, canais

e econômicos. Em 2016, a meto-

de Desenvolvimento Sustentável

de denúncia, e temas ambientais.

dologia que avalia e identifica os

(ODS), a Copel se compromete a

são

fornecedores críticos foi revisada

não contratar fornecedores que

abordados no Manual do Forne-

Esses

temas

também

e aplicada para os negócios de

utilizem trabalho infantil, traba-

cedor, atualizado em 2016, que

geração, transmissão, distribuição

lho forçado ou compulsório em

visa orientar os fornecedores em

e telecomunicações.

sua cadeia de valor.

relação às políticas e diretrizes da

Copel & Sustentabilidade
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GOVERNANÇA

Prédio sede da Copel

ACESSO À INFORMAÇÃO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
DA COPEL É EXEMPLAR
portação de dados, passando a

recomendações da Segunda Ins-

atender de forma mais comple-

petoria de Controle Externo do

ta a Lei de Acesso à Informação.

Tribunal de Contas do Estado do

Entre as inovações agregadas

Paraná (TCE), o Portal de Transpa-

ao portal estão a inclusão de um

rência da Copel foi elogiado pela

link para denúncia de casos de

instituição. Em matéria publicada

corrupção, de informações rela-

em seu site, o TCE reconhece as

tivas às participações societárias

melhorias realizadas.

nos contratos de concessão, a

Além do acesso imediato e
detalhado a todo o conteúdo, o
novo portal também facilita a ex-

concursos públicos abertos pela
Companhia, entre outras.

Sangue Laranja

Sangue Laranja
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Atualizado em 2016, a partir de
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LOGÍSTICA REVERSA

POSTES DE CONCRETO
USADOS RETORNAM À
CADEIA DE VALOR
Copel & Sustentabilidade

sa desenvolvido pela Copel em
2016 deve aumentar a correta
destinação dos postes de concreto que saem de uso. A ideia é
envolver também os fabricantes
desse material, fornecedores da

COPEL LANÇA POLÍTICA
DE MUDANÇA DO CLIMA

E

Em 2016, a publicação da Políti-

Sustentabilidade (GVces) da Fun-

é de que ambos sejam concluídos

ca de Mudança do Clima da Copel

dação Getúlio Vargas. Embora

ainda em 2017, quando a iniciativa

estabeleceu um novo marco na

ainda recente, a parceria já per-

será estendida aos outros negó-

forma como a Companhia aborda

mitiu o início de dois estudos com

cios da Companhia, por meio de

este tema cada vez mais urgente.

alto potencial para ajudar a Com-

novos projetos de pesquisa.

O documento define as diretrizes

panhia a se preparar para uma

Aliado ao princípio de econo-

que, hoje, direcionam as ações do

economia de baixo carbono, ma-

mia de baixo carbono, a Compa-

Programa de Gestão Corporativa

peando os processos hoje aborda-

nhia participou de simulação de

de Mudança do Clima. Por meio

dos por meio da gestão de riscos.

um mercado de carbono, também

dele, a Companhia já definiu mais

O primeiro deles se destina a

coordenado pelo GVces, que utili-

de duas dezenas de ações orienta-

medir a pegada de carbono gerada

za a plataforma da Bolsa de Valo-

das a cumprir seis compromissos.

na construção de uma usina eóli-

res do Rio com o objetivo de en-

No primeiro semestre de 2016,

ca. O segundo, a avaliar o impacto

tender a estrutura de um possível

a Copel passou a integrar a pla-

das mudanças climáticas sobre as

mercado de carbono a ser instala-

taforma Empresas Pelo Clima,

linhas de distribuição localizadas

do no Brasil e como operá-lo.

projeto do Centro de Estudos em

no norte do Estado. A expectativa

Companhia, em ações voltadas a
postes. O estudo busca formas

DIRETRIZES
PARA O CLIMA
NA COPEL

de encontrar usos para o material em seu próprio ou em outros
ciclos produtivos, ou, ainda, promover outra destinação final ambientalmente adequada – como a
Copel já vem fazendo.
Com um custo muito menor do
que o do produto novo, os postes

Gerenciar anualmente as
emissões de gases que
causam o efeito estufa (GEE).

2

Realizar estudos e projetos
vinculados a mudanças
climáticas.

3

Reduzir a emissão de GEE
das atividades da Copel.

4

Sensibilizar a cadeia de valor
quanto às emissões de GEE.

5

Avaliar os riscos e
oportunidades de novos
projetos, aquisições e fusões
de ativos em função do
carbono.

6

Avaliar os riscos e
oportunidades das alterações
climáticas para os negócios
da Companhia.

que deixam de ser usados na rede
elétrica hoje são vendidos pela
própria Companhia, por meio de
licitação. Muitos são aproveitados
por escolas e órgãos públicos
como soluções para a iluminação
de praças e quadras esportivas,
a instalação de câmeras de segurança, a construção de ponti-

Foto: Erika Nishimura

lhões, entre outras.

Sangue Laranja
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Foto: Claudemir Ritter

garantir o reaproveitamento dos

Copel & Sustentabilidade

U

Um estudo de logística rever-

Sangue Laranja
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CLIMA
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O

OURO PARA A COPEL HOLDING
E TRÊS SUBSIDIÁRIAS

O compromisso da Copel com

e evidenciando o alinhamento

Copel Distribuição S.A. e Copel

a redução do impacto de suas

interno em relação ao tema, as

Telecomunicações S.A..

operações foi reconhecido, pelo

quatro subsidiárias da Compa-

segundo ano consecutivo, por

nhia

individual-

tária, o Selo Clima Paraná esti-

meio do Selo Clima Paraná. A Co-

mente. Dos 15 Selos outorgados

mula as empresas do Estado a

pel foi reconhecida na categoria

nessa edição, apenas sete foram

publicarem seus inventários de

ouro, reservada a empresas que

na categoria ouro, e quatro de-

emissões de gases do efeito es-

submetem seus inventários à ve-

les premiaram a Copel Holding

tufa, principal vetor das mudan-

rificação externa. Em 2016, bus-

e suas Subsidiárias Integrais: Co-

ças climáticas que já ocorrem no

cando ainda maior transparência

pel Geração e Transmissão S.A.,

mundo todo.

participaram

Um registro de adesão volun-

MUSEU REGIONAL DO IGUAÇU
AMBIENTAIS

A dedicação dos moradores

e na produção de mudas para

das vilas residenciais de Faxinal

o Jardim Botânico da usina, um

do Céu (na Usina Foz do Areia) e

dos maiores do Paraná. A adesão

Segredo a um projeto de separa-

da comunidade local ao proje-

ção do lixo proposto pela Copel

to também contribui para evitar

Geração e Transmissão S.A. vem

a contaminação do solo e das

permitindo o reaproveitamento

águas do Rio Iguaçu.

de 11 toneladas de lixo orgânico

Em 2017, a iniciativa de coleta

a cada mês. Depois de compos-

e destinação do lixo, que integra

tado, o material é transformado

o Projeto Vilas Sustentáveis, deve

em adubo e usado nos canteiros

ser estendida também a regiões

ornamentais das próprias vilas,

próximas ao município de Pinhão.

nas hortas comunitárias locais

DESTAQUE NA EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE

U

Um projeto cultural elabora-

ria, guarda, cultura e história”,

motivada pelos 15 anos do Museu

do e promovido pelo Museu Re-

que relata o trabalho realizado

comemorados em 2016, é resulta-

gional do Iguaçu levou a Copel

no Museu Regional do Iguaçu.

do da proximidade entre a institui-

Geração e Transmissão S.A. à

Um livro com redações de

ção e a comunidade. Por meio de

conquista de um dos mais res-

alunos de Ensino Fundamental

um programa de visitas voltado à

peitados selos de sustentabilida-

do Município de Mangueirinha,

educação para a sustentabilidade,

de do país. Em sua 14ª edição, o

sede da vila habitacional da Usina

o Museu recebe regularmente alu-

Benchmarking Brasil premiou o

Governador Ney Braga, compôs

nos das escolas da região.

case “Museu: 15 anos de memó-

o case premiado. A publicação,

Sangue Laranja

Foto: José Ricardo Devara

PROJETO VILAS SUSTENTÁVEIS
CONVERTE LIXO EM VIDA

Sangue Laranja
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Q
COPEL TELECOM E O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

milhões de domicílios.

e com alta disponibilidade, van-

A Copel Telecom acompanha

tagens que são próprias de uma

foram apresentados em 2015, após

de perto essa transformação. Em

estrutura implantada totalmente

sua aprovação pelos 193 países

2016, apesar da recessão eco-

em fibra óptica, como é a internet

membros das Nações Unidas – o

nômica, a empresa conseguiu

da Copel Telecom.

economista e escritor Jeffrey Sachs

manter o ritmo médio de cres-

Nossa inovação está voltada

afirmou que os grandes desafios

cimento dos últimos cinco anos

para descobrir em que o setor de

globais a serem vencidos no século

– consideráveis 20% – em espe-

telecomunicações está se trans-

21 dependiam fundamentalmente

cial no mercado de varejo, com a

formando. Desejamos entregar

de avanços nas áreas de saúde e

Copel Fibra.

à sociedade um serviço que irá

infraestrutura. Inovações que me-

O avanço tecnológico precisa

ampliar a comunicação, o co-

lhorem resultados na prevenção e

servir ao desenvolvimento sus-

nhecimento, os mecanismos de

no tratamento de doenças e meca-

tentável, ampliando a qualidade

pesquisa e estudo, e, também, o

nismos que ampliem o bem-estar e

de vida da população. Para isso,

acesso ao lazer. Mais do que isso,

o acesso à informação estarão cada

empresas e governo podem ser

desejamos participar da era da

vez mais presentes nos próximos

aliados na elaboração de estra-

informação de maneira respon-

anos. Empresas, governos e pes-

tégias de ampliação do setor. O

sável, alinhados a um futuro me-

quisadores terão de pensar em so-

Paraná é o primeiro e único Es-

lhor. Prova disso foi a criação, em

luções que atendam 9 ou 10 bilhões

tado do Brasil 100% digital, com

2016, de um Comitê de Sustenta-

de pessoas, processo que aconte-

estrutura de fibra óptica de 30 mil

bilidade próprio da Copel Tele-

cerá em um cenário diferente, com

quilômetros de extensão – quase

com, com o propósito de planejar

novas relações de trabalho e arran-

a distância de uma volta na Terra.

a evolução e a melhoria contínua

jos econômicos diversos do que a

Por meio dessa rede, a Copel Te-

do desempenho da empresa, ob-

humanidade viu até o momento.

lecom atende todos os 399 muni-

servando os compromissos do
Pacto Global e dos ODS.

A tecnologia tornou-se im-

cípios paranaenses com soluções

prescindível nesta nova era. A

para empresas e demais corpora-

É missão da Copel Telecom

internet faz-se tão necessária

ções de grande porte, e também

manter a qualidade e a confian-

quanto o acesso a serviços bási-

fornece internet residencial e

ça que são atributos do grupo

cos, como energia e saneamento.

para pequenas e médias empre-

Copel ao longo dos próximos

Mais da metade (54,9%)¹ dos la-

sas em 63 cidades.

anos, confrontando seus desa-

res brasileiros passou a ter aces-

O mercado reconhece cada

fios de maneira cada vez mais

so à internet em 2014, em compa-

vez mais a importância de con-

sustentável e alinhada às novas

ração com o ano anterior (48%).

tratar conexão de qualidade, in-

pautas do século 21.

Em 2015, alcançou 57,8%, ou 39,3

vestindo em serviços confiáveis

Copel & Sustentabilidade

Copel & Sustentabilidade

Quando os 17 Objetivos do De-

senvolvimento Sustentável (ODS)

Sangue Laranja

Sangue Laranja

¹ IBGE – PNAD 2015 – Suplemento de Acesso à Internet e à Televisão e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal
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Copel em números
8.531

empregados, 49% com menos de 30 anos

5.666
profissionais
terceirizados

4,4 milhões

de clientes

947,8 milhões
lucro líquido

5.979 MW
de capacidade

instalada

93%

de usinas com fontes renováveis

R$ 3,6 bilhões
Investimento em 2016

Prêmio CIER

Categoria Ouro de melhor Distribuidora
da América Latina e Caribe

Prêmio
Abradee*
de Avaliação pelo Cliente e Caribe

R$ 2 bilhões

u s i n a s

em construção com 737 MW

30

usinas próprias

e 9 p a r t i c i p a ç õ e s

Previsão de investir em 2017

R$ 7,9 bilhões
Valor de mercado

*Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia

31 mil km

de fibra óptica

4 mil km
de linhas de transmissão

Sangue Laranja

Sangue Laranja
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Canais de relacionamento
Telefones

Canais de denúncia

Atendimento

Conselho de Orientação Ética

0800 51 00 116 e copel@copel.com
0800 647 0606 e ouvidoria@copel.com

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

Copel Telecom

Canal de Comunicação Confidencial

Copel & Sustentabilidade

Ouvidoria

0800 41 41 81 e telecom@copel.com

0800 643 5656 para denúncias de
natureza legal, financeira e contábil.

Assuntos corporativos

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

Assédio moral

Outros canais

Redes sociais e site

Agência virtual e chat online

Facebook

www.copel.com

www.facebook.com/copel

Copel Mobile

Twitter

Aplicativo gratuito para smartphones
e tablets Android e iOS

cadam@copel.com para empregados

twitter.com/copel_PR

Instagram
SMS

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

Sangue Laranja

Localize a mais próxima em
www.copel.com

@copel_energia
www.copel.com
www.copeltelecom.com

