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Uma árvore foi escolhida para representar as empresas e 

organizações porque ela é um ser vivo. Tal como a árvore, as 

empresas nascem, crescem, respiram, evoluem e sobrevivem 

ou morrem, de acordo com uma série de fatores que influenciam 

seu desenvolvimento. 

Como todo o ser vivo, a empresa ou organização se insere em 

um ecossistema maior e mais complexo, do qual depende sua 

própria sobrevivência. Simbioticamente, o organismo 

corporativo cumpre papel fundamental no funcionamento 

equilibrado do ecossistema onde está inserido. Estamos falando 

aqui da comunidade onde a empresa atua que, nas novas 

fronteiras definidas pelo mundo globalizado, é simplesmente o 

Planeta Terra. Alguém já disse que nesta espaçonave (Terra) 

não existem passageiros. Somos todos, de fato, tripulantes... 

Assim, não há como negar que a comunidade do nosso entorno 

influencia de maneira direta e vital os nossos negócios. Neste 

éter comunitário global estão postas desigualdades sociais 

brutais e um desequilíbrio ambiental sem 

p r e c e d e n t e s ,  a m b o s  i n t i m a m e n t e  

interrelacionados. A complexidade destas 

questões sistêmicas tem feito com que surjam 

plataformas globais de consenso, a serem 

perseguidas por toda a humanidade, a fim de 

resolver seus próprios problemas. E parte 

importante destas soluções passa pela ação 

das empresas e do capital privado... Assim, 

neste pano de fundo ideológico global figuram 

duas plataformas éticas básicas: o Pacto Global 

e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 

ambas das Nações Unidas, representadas em 

nossa alegoria corporativa. 

No jardim, fornecendo nutrientes para o desenvolvimento e evolução da árvore, estão as pessoas. De maneira mais incisiva, a força de trabalho direta que contempla 

empregados, estagiários, terceirizados e contratados que prestam serviços nas dependências da organização, enfim, todos os responsáveis pelo seu dia-a-dia. Mas no 

limite extremo, do ponto de vista de uma organização verdadeiramente sustentável e socialmente responsável, neste jardim devem estar incluídas todas pessoas que 

atuam na sua cadeia produtiva, ou seja, inclusive os empregados do menor de seus fornecedores... Uma organização é socialmente responsável e sustentável na 

medida em que cada uma destas pessoas:

1. desfrutar de boa  qualidade de vida, que implica entre outras coisas ter seus direitos humanos integralmente respeitados;

2. não sofrer nenhum tipo de discriminação e tiver suas opiniões e interesses efetivamente consideradas na tomada de decisão; 

3. tiver espaço para viver seus valores pessoais também no trabalho; e

4. for, ela mesma, sustentável e socialmente responsável. 

Uma organização jamais será melhor do que a soma do melhor de sua força de trabalho... 

Retomando a estrutura da árvore propriamente dita, em sua copa florescem três dimensões que não mais podem 

caminhar separadas. Hoje a sociedade já cobra das organizações que demonstrem seu desempenho em três aspectos 

fundamentais (triple bottom line): o financeiro, o social e o ambiental. E não há como gerir uma organização sem que 

estas três dimensões estejam perfeitamente integradas e agindo sinergicamente no nível estratégico da organização. É 

finda a era do lucro a qualquer preço. As empresas precisam hoje demonstrar como este lucro foi obtido. Afinal, as 

empresas não existem para ter lucro, mas para, com a permissão da sociedade, usar os recursos naturais que são de 

todos, inclusive das gerações futuras, para fornecer bens ou serviços que suprem uma necessidade ou desejo desta 

mesma sociedade.  O lucro é apenas a conseqüência ou a recompensa do fornecimento eficiente destes bens ou 

serviços e, também ele, não é senão uma concessão tácita da sociedade às empresas.     

A gestão equilibrada da organização nestas três dimensões permitirá que ela se desenvolva e dê frutos à sociedade 

onde ela está inserida que, ao fim e ao cabo, é a sua verdadeira razão de existir. Tais frutos se manifestarão como lucro 

responsável, que garante sua sobrevivência e longevidade, mas também como retorno à sociedade, em termos da 

melhoria de seu índice de desenvolvimento humano, por exemplo (e conseqüentemente na melhoria do mercado da 

própria empresa). Para verdadeiramente entender os anseios desta sociedade, que lhe dá permissão de atuar, a 

empresa acaba por desenvolver 

outros frutos, que são o diálogo amplo 

com todas as partes interessadas e a 

gestão transparente, com boas 

práticas de relatório, prestação de 

contas e governança corporativa...

Só assim seu tronco será capaz de 

efetivamente sustentá-la e contribuir 

para a sustentabilidade da própria 

humanidade...   
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Meio AmbienteMeio Ambiente
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Social
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Sustentabilidade Econômica
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Sustentabilidade Econômica
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Sustentabilidade: condução dos negócios e uso de recursos naturais considerando o direito à vida das gerações futuras.Sustentabilidade: condução dos negócios e uso de recursos naturais considerando o direito à vida das gerações futuras.

VisãoVisão

Conscientes de sua Responsabilidade Individual

adiV ed edadilauQ moc saosseP

COPEL

Retomando a análise da empresa em si, em 

suas raízes, muitas vezes não claramente 

percebidos ou verbalizados, mas certamente 

inerentes a todo e qualquer indivíduo 

corporativo, jazem uma série de referenciais 

éticos próprios, que guiam sua conduta e 

alimentam seu desenvolvimento. 

São eles os valores subjacentes ao negócio, sua 

missão, sua visão.  Tais valores tendem a se manifestar em códigos de conduta e ética e políticas 

específicas de relacionamento com os diversos públicos da empresa, ou suas partes interessadas. 

Conheça o significado da nossa árvore
Organizações como organismos vivos, inseridos em um amplo sistema maior  também vivo...



Como ser Sustentável e 
Socialmente Responsável 

no seu dia-a-dia

Como ser Sustentável e 
Socialmente Responsável 

no seu dia-a-dia

Em seu
relacionamento
com as pessoas

Assuma a sua responsabilidade individual na construção do 
mundo mais justo que todos queremos ver

Seja voluntário, ajude a sociedade como e onde você puder

Respeite o outro, seja um colega, um superior, um subordinado, 
um parente, um amigo, um inimigo ou um desconhecido

Ouça com atenção, mesmo que o outro tenha uma opinião diversa 
da sua. Você pode ajudá-lo a ser melhor e ele também, muitas 
vezes, pode ajudar você a melhorar

Trate todos de maneira igualitária, sem discriminação de gênero, 
raça, idade, condição social, religião, nacionalidade, etc.

Co s m n n aumin  co co s iê cin do c  

Respeitando todas as formas de vida

Pensando nas gerações  futuras, sempre que tomar uma
decisão, seja  empresarial, seja pessoal.

  a  sua atitude puser em risco  a capacidade
de alguém sobreviver com dignidade no futuro, não faça...

Se

Reciclando tudo o que for possível

Poupe o
Planeta Terra

Dê preferência

A alimentos saudáveis, orgânicos e não 
modificados geneticamente (transgênicos)

A produtos produzidos sem crueldade com outras 
espécies animais 

A produtos produzidos por comunidades carentes, que geram 
emprego, renda e inserção social

A produtos produzidos geograficamente perto de você, e de 
empresas locais, estaduais e nacionais

A fornecedores éticos, que tratam bem seus próprios 
empregados, que não agridem o meio ambiente, que 
desenvolvem ações que auxiliam a comunidade

A materiais reciclados  e recicláveis
Por exemplo: papéis reciclados, canetas recicladas, 

camisetas de gafarras de plástico. 

Por exemplo: Ovos e frango caipira, cosméticos e 
produtos de limpeza não testados em animais

Sugira melhorias,  principalmente em processos e políticas
que podem impactar negativamente alguma
parte interessada da empresa

Aplique todas as práticas de sustentabilidade
e cidadania consciente no seu dia-a-dia no trabalho...
Só assim sua  empresa será efetivamente sustentável e 

socialmente responsável

Pratique seus valores pessoais também no trabalho

Cumpra o código de conduta da empresa

No seu trabalho

COPEL & Sustentabilidade - Edição nº 01 - Agosto 2005 - 3

“i.”

Por exemp|0.: usando menos papcl, menos égua, menos combustivel,
menos materiais descartéveis, menos materiais promocionais, imprimindo
apcnas Quando necessério, utilizando os dois lados do papel...



(GLOBAL COMPACT)
PACTO GLOBAL

A Copel e o

 Encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente

 Promover a responsabilidade ambiental

 Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais 

PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

 Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho

 Erradicar o trabalho infantil

 Abolir o trabalho forçado

 Apoiar a liberdade de associação no trabalho

PRINCÍPIOS DE DIREITOS DO TRABALHO

 Impedir violações de direitos humanos

 Respeitar e proteger os direitos humanos

PRINCÍPIOS DE DIREITOS HUMANOS

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

Acabar com
a fome

e a miséria

Melhorar
a saúde das
gestantes

Educação básica
de qualidade
para todos

Combater a
AIDS, a malária e
outras doenças

Igualdade
entre sexos e

valorização da mulher

Qualidade de vida
e respeito ao

meio ambiente

Reduzir a
mortalidade

infantil

Todo mundo
trabalhando pelo
desenvolvimento

PRINCÍPIOS DE ANTI-CORRUPÇÃO

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO
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Curitiba, 09 de agosto de 2005

S E M A N A  N A C I O N A L  P E L A  C I D A D A N I A  E  
SOLIDARIEDADE: COMO VOCÊ ESTÁ AJUDANDO A 
MUDAR O MUNDO

Em 2004, foi instituída no Brasil a Semana Nacional pela Cidadania 
e Solidariedade, mobilização nacional que ocorre anualmente, 
sempre na semana de 09 de agosto, em comemoração ao 
aniversário de morte do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, 
exemplo da luta contra a fome, a miséria e a exclusão social no 
Brasil. 

Somos signatários do Pacto Global e assumimos o compromisso de 
contribuir, através de ações concretas e programas, com os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Decorridos quatro anos 
desses esforços, temos a satisfação de apresentar nosso Relatório 
de Progresso, no qual detalhamos as ações, políticas e projetos 
desenvolvidos pela Companhia entre 2001 e 2005 e sua correlação 
com os princípios do próprio Global Compact e com os ODMs das 
Nações Unidas.

Os desafios são grandes, e é por isso que, como Diretor Presidente 
desta que é uma das maiores empresas do Brasil, conclamo os 
copelianos a refletir sobre este momento de crise institucional que 
assola o País e que, apesar de tudo, pode se transformar numa 
oportunidade ímpar de mudanças verdadeiras, de valores, de 
sistemas, de condutas. 

É o momento de cada um de nós assumir a sua responsabilidade 
individual e se comprometer verdadeiramente com essa mudança. 
É o momento de agir. E não é preciso agitar bandeiras ou fazer 
brilhantes discursos. 

Nossos objetivos serão atingidos a partir de nossas ações diárias; 
são os nossos exemplos que nos conduzirão a um mundo melhor 
para todos, garantindo o direito das gerações futuras. Precisamos 
aprender como ser sustentáveis e socialmente responsáveis 
em nosso dia-a-dia.

É muito importante que você leia com atenção o que apresentamos 
nesta publicação e assuma para si mesmo, em compromisso diário, 
como ser humano e como copeliano, ao menos uma das formas de 
ser sustentável e socialmente responsável, de forma a garantir a 
sustentabilidade de nossa família, de nossa Empresa e de nosso 
planeta Terra. 

Esse será, acima de tudo, um compromisso com aqueles que ainda 
estão por nascer.

Cordialmente,

Rubens Ghilardi
Diretor Presidente

Desde 2001 a Copel é signatária do Pacto Global, a aliança entre a Organização das 

Nações Unidas - ONU e a comunidade empresarial internacional, cujo objetivo é 

propiciar desenvolvimento sustentável com base em valores mais humanos e 

assumindo compromisso ético mundial a ser perseguido, respeitando os dez 

princípios básicos, que abrangem Direitos Humanos, Relações Justas de Trabalho, 

Respeito ao Meio Ambiente e Combate à Corrupção.

Antes disso, dirigentes de 191 países já haviam se reunido na Assembléia do Milênio 

das Nações Unidas e definido um conjunto de objetivos, a serem atingidos até 2015, 

visando combater a pobreza, a fome, a doença, o analfabetismo, a degradação do 

ambiente e a discriminação das mulheres, objetivos estes chamados Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio - ODMs, para os quais a Copel busca contribuir e que, 

de fato, configuram metas de desenvolvimento para os países e se relacionam 

diretamente com os princípios do Pacto Global, para o cumprimento dos quais as 

empresas signatárias se comprometem a realizar ações concretas.
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Projetos /Programas /
Participações e Políticas

Princípios do Global Compact
Objetivos de Desenvolvimento

do Milênio

RELATÓRIO DE PROGRESSO
2001 A 2005

RELATÓRIO DE PROGRESSO
2001 A 2005

Ações, políticas e práticas que incorporam
princípios do Global Compact

Participação no Comitê Brasileiro do Global
Compact e Apoio à sua Divulgação

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE E 
CIDADANIA CORPORATIVA

Participação no Comitê de Entidades no Combate 
à Fome e pela Vida - COEP

Participação no Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional - CONSEA - PR

Participação no Movimento Paraná Competitivo

Levantamento de Valores Corporativos

Código de Conduta

Conselho de Avaliação de Conduta

Política Copel de Sustentabilidade e Cidadania 
Corporativa

Projeto Luz das Letras

Programa Tributo ao Iguaçu

Projeto Voluntariado Corporativo - Eletricidadania

Campanha de Arrecadação para o Fome Zero

Campanha Natal sem Fome

Campanha Permanente de Arrecadação para o 
Pastoral da Criança

Programa de Relacionamento com os 
Fornecedores de Materiais e/ou Serviços

Luz Fraterna

Universalização de Energia

Programa Irrigação Noturna
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Indicadores Sociais Externos,

Que são todas as ações, programas  e investimentos que são 

feitos em favor da comunidade e da sociedade em geral. Neste 

grupo podemos citar como exemplo o Paraná Digital e o 

Eletricidadania, Programa de Voluntariado Corporativo pelo qual 

a Copel cede 4 horas do horário de expediente para ações 

voluntárias de seus empregados.

Indicadores Ambientais,

Que são aqueles programas que são exigidos por força de lei,

Como os programas de redução do impacto ambiental de uma nova 

usina, por exemplo, ou que, ainda que não sejam obrigatórios por lei, são 

importantes para a empresa e estão diretamente ligados a seu negócio. 

Neste  segundo caso podemos citar, por exemplo, a Rede Compacta, 

que foi desenvolvida pela Copel e diminui muito o impacto

Da poda de árvores no meio ambiente urbano.

Entenda o BALANÇO SOCIAL

BALANÇO SOCIAL 2004

Modelo IBASE

Para os exercícios findos em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais)

Indicadores Sociais Internos,

Que são todos os benefícios concedidos aos 

empregados. Dentro deste grupo, estão, por exemplo, o 

auxílio alimentação, a Fundação Copel, o PROSAÚDE 

e a Participação nos Lucros e Resultados.

   Consolidado   Consolidado  

 2004  2003  

 1 - BASE DE CÁLCULO          

 Receita Líquida (RL)       3.925.774          3.094.298     

 Resultado operacional (RO)          600.182             301.361     

 Folha de Pagamento Bruta (FPB)          633.561             540.727     

 Valor Adicionado Total (VAT)       3.488.022          2.448.008     

         

 2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS    % Sobre:    % Sobre:  

   FPB   RL   VAT    FPB   RL   VAT  

 Alimentação            35.540       5,5       1,0       1,1            28.345       5,2       0,9       1,1  

 Encargos sociais compulsórios          115.114     18,2       2,9       3,3            95.566     17,7       3,1       3,9  

 Previdência privada          117.119     18,5       3,0       3,4            91.988     17,0       3,0       3,8  

 Saúde (Convênio assistencial)            20.447       3,2       0,5       0,6            14.563       2,7       0,5       0,6  

 Segurança e medicina no trabalho              4.128       0,6       0,1       0,1              2.652       0,5       0,1       0,1  

 Educação               5.534       0,9       0,1       0,2              2.756       0,5       0,1       0,1  

 Cultura              1.684       0,3       0,0       0,0              1.448       0,3       0,0       0,1  

 Capacitação e desenvolvimento profissional              1.049       0,2       0,0       0,0                 772       0,1       0,0       0,0  

 Auxílio creche                 407       0,1       0,0       0,0                 350       0,1       0,0       0,0  

 Participação nos resultados            18.319       2,9       0,5       0,5            16.000       3,0       0,5       0,7  

 Outros              3.384       0,5       0,1       0,1              2.711       0,5       0,1       0,1  

 Total           322.725     50,9       8,2       9,3          257.151     47,6       8,3     10,5  

 

 3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS    % Sobre:    % Sobre:  

   RO   RL   VAT    RO   RL   VAT  

 Educação            24.331       4,0       0,6       0,6            29.576       9,9       1,0       1,3  

 Progr. Paraná Digital             23.892       3,9       0,6       0,6            28.774       9,6       1,0       1,3  

 Escolas nas Usinas e outros                 439       0,1       0,0       0,0                 802       0,3       0,0       0,0  

 Cultura              3.114       0,5       0,1       0,1                 984       0,3       0,0       0,0  

 Saúde e saneamento            47.117       7,9       1,2       1,4            27.146       9,0       0,9       1,1  

 Progr. Luz Fraterna            25.619       4,4       0,7       0,8              5.624       1,8       0,2       0,2  

 Progr. Social de Eletrificação Rural            17.639       2,9       0,4       0,5            19.439       6,5       0,6       0,8  

 Progr. Reluz              2.099       0,3       0,1       0,1                      -          -           -           -   

 Progr. Reassentamento de famílias              1.053       0,2       0,0       0,0              1.798       0,6       0,1       0,1  

 Outros Programas                 707       0,1       0,0       0,0                 285       0,1       0,0       0,0  

 Esporte                      -          -           -           -                    10       0,0       0,0       0,0  

 Combate à fome e segurança alimentar                      -          -           -           -                      2       0,0       0,0       0,0  

 Outros: Doações e Progr. Eletricidadania                 119       0,0       0,0       0,0                 135       0,0       0,0       0,0  

 Total das contribuições para a sociedade            74.681     12,4       1,9       2,1            57.853     19,2       1,9       2,4  

 Tributos (excluídos encargos sociais)       2.117.571   352,9     53,9     60,8       1.581.235   524,7     51,1     64,6  

 Total        2.192.252   365,3     55,8     62,9       1.639.088   543,9     53,0     67,0  

         

   Consolidado   Consolidado  

 2004  2003  

 4 - INDICADORES AMBIENTAIS    % Sobre:    % Sobre:  

   RO   RL   VAT    RO   RL   VAT  

 Investimentos relacionados com as operações da 
empresa            18.763       3,1       0,5       0,5            15.861       5,3       0,5       0,6  

 Programas de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Eficientização - impacto ambiental e tratamento de 
resíduos            12.436       2,1       0,4       0,4              6.601       2,2       0,2       0,2  

 Rede Compacta ou Linha Verde              5.642       0,9       0,1       0,2              9.020       3,0       0,3       0,4  

 Programas de proteção de Fauna e Flora                 685       0,1       0,0       0,0                 240       0,1       0,0       0,0  

 Investimentos em programas e/ou projetos externos                 382       0,1       0,0       0,0                   25       0,0       0,0       0,0  

 Programa Tributo ao Iguaçu *                   71       0,0       0,0       0,0                      -          -           -           -   

 Educação Ambiental e Museu Reg. Iguaçu                 311       0,1       0,0       0,0                   25       0,0       0,0       0,0  

 Total             19.145       3,2       0,5       0,5            15.886       5,3       0,5       0,6  

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

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

  

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

 

Acaba de ser publicado no site da ONU específico para o Pacto Global 

(www.unglobalcompact.org), o Relatório de Progresso da Copel. Este relatório dá conta  

do que a empresa vem fazendo desde 2001 para cumprir esta agenda ética global. O 

m e s m o  r e l a t ó r i o  e s t á  d i s p o n í v e l  e m  p o r t u g u ê s  n a  i n t r a n e t   

(corporativo/sustentabilidade/globalcompact/relatório de progresso).

Para as demonstrações quantitativas, desde 1999 a Copel empresa usa o Balanço Social 

segundo modelo do IBASE (Instituto do Betinho), que também foi incluído no Relatório de 

Progresso do Pacto Global. Este é o modelo mais utilizado em todo o Brasil e demonstra o 

desempenho sócio-ambiental e de cidadania corporativa das empresas que o utilizam.

COPEL & Sustentabilidade - Edição nº 01 - Agosto 2005 - 6

Q)

Q.)

LP



 5 - INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL (inclui Compagas)        

 Empregados no final do período              6.807                 6.347     

 Escolaridade dos empregados(as):    Total   Homens   Mulheres    Total   Homens   Mulheres   

 Total Superior e extensão universitária              2.408   1.746      662               2.288   1.672      616   

 Total 2º Grau              3.882   3.340      542               3.529   3.035      494   

 Total 1º Grau                 517      494        23                  530      507        23   

 Faixa etária dos empregados(as):          

 Abaixo de 30 anos                 831                    530     

 De 30 até 45 anos (exclusive)              3.741                 3.927     

 Acima de 45 anos              2.235                 1.890     

 Admissões durante o período                 599                    510     

 Mulheres que trabalham na empresa              1.227                 1.133     

 % de Cargos gerenciais ocupados por mulheres 
 - em relação ao nº total de mulheres                  1,1                     1,3     

 % de Cargos gerenciais ocupados por mulheres 
- em relação ao nº total de gerentes                   7,0                     7,5     

 Negros(as) que trabalham na empresa                 572                    536     
 % de Cargos gerenciais ocupados por negros(as) 

- em relação ao nº total de negros(as)  

                1,1                     1,0     
 % de Cargos gerenciais ocupados por negros(as) 

- em relação ao nº total de gerentes   

                3,2                     2,5     

 Portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais                 289                    288     

 Dependentes            14.106               13.824     

 Estagiários(as)                 839                    811     

 Nº de Terceirizados(as)               2.006      N/D     

 
 6 - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL     

  2004  Metas 2005 

 Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa                24,6                   24,6     

 Número total de Acidentes de Trabalho  
               166    

 
               150    

 

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

 

 direção   

 - Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de 
trabalho foram definidos por:   todos(as) + CIPA  

 

 todos(as) + CIPA   

 - Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação 
coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), 
a empresa:   segue as normas da OIT  

 

 seguirá as normas da OIT   

 - A previdência privada contempla:   todos(as) empregados(as)    todos(as) empregados(as)   

 - A participação dos lucros ou resultados contempla:   todos(as) empregados(as)  

 

 todos(as) empregados(as)   

 - Na seleção dos fornecedores, os mesmos  padrões  éticos 
e de  responsabilidade social e ambiental adotados pela 
empresa:   são sugeridos  

 

 serão exigidos   

 - Quanto à participação dos empregados(as) em programas 
de trabalho voluntário, a empresa:   apóia  

 

 apoiará   

  2004  Metas 2005 

 Número total de reclamações e críticas de consumidores(as):  
 na empresa          152.281             145.236    

 
 no Procon                 967      N/D    

 
 na Justiça                 680      N/D     

 % de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:  
 na empresa  100,0%    100,0%    

 no Procon  65,0%     N/D     

 na Justiça  32,2%     N/D     

         

  2004    2003    

 Distribuição do Valor Adicionado :          
 Pessoal  14,5%    17,8%    
 Governo  63,3%    67,6%    
 Financiadores  10,9%    7,0%    
 Acionistas  2,9%    2,0%    
 Retido  8,4%    5,6%    

         

 7 - OUTRAS INFORMAÇÕES          

 Este Balanço Social contempla dados da Compagas devido a consolidação de seus resultados com a COPEL a partir deste 
exercício, motivo pelo qual reclassificamos os dados publicados de 2003.   

 O Programa Eletricidadania computou em 2004, 855 horas dedicadas a trabalhos voluntários.  
 * O Tributo ao Iguaçu é um programa sócioambiental visando a promoção do desenvolvimento sustentável a partir das 

iniciativas surgidas das próprias comunidades envolvidas.  

 A COPEL não utiliza mão-de-obra infantil ou escrava.  

 Responsável pelas informações: Superintendência de Gestão Contábil / CTGR - tel. 41-3312123    
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O último grupo se refere a Indicadores de Exercício de 

Cidadania Empresarial. Como exemplo, neste grupo está a 

diferença entre o maior e o menor salário da empresa, o número de 

acidentes de trabalho registrados a cada ano e o relacionamento com 

fornecedores e clientes. 

Indicadores do Corpo Funcional,

Que refletem o perfil de idade, escolaridade, gênero e raça das pessoas

que trabalham na empresa. Além disso, este grupo mede indicadores

específicos de "promoção da diversidade", que demonstram se a empresa 

discrimina algum grupo e se ela dá ou não acesso democrático e igualitário em 

todos os níveis de tomada de decisão. Como exemplo destes índices, existe a 

proporção de cargos de gerência ocupados por mulheres e negros,

além do número de pessoas com deficiência física

(ou necessidade especiais) trabalhando

para a empresa. 

É muito importante que cada um de nós, copelianos, conheçamos e entendamos o 
Balanço Social da empresa, pois ele reflete os resultados mais relevantes que todos 
nós, juntos, ajudamos a construir para a nossa sociedade. Ele também indica onde 

podemos e devemos melhorar e nos ajuda a traçar os rumos para isso.  

 Este Balanço Social contempla dados da Compagas devido a consolidação de seus resultados com a COPEL a partir deste exercício, motivo pelo qual reclassificamos os dados publicados de 2003.  
 O Programa Eletricidadania computou em 2004, 855 horas dedicadas a trabalhos voluntários. 

 * O Tributo ao Iguaçu é um programa sócioambiental visando a promoção do desenvolvimento sustentável a partir das iniciativas surgidas das próprias comunidades envolvidas. 

A Copel não utiliza mão-de-obra infantil ou escrava.

Responsável pelas informações: Superintendência de Gestão Contábil / CTGR - Fone (41) 3331-2123

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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O planeta em que vivemos e que é poupado quando os recursos 
naturais são usados com consciência. Existem várias canções sobre 
ele.

Tipo de material que são confeccionados certos produtos, embalagens, 
que nós devemos dar preferência.

Alimento produzido de forma natural, sem o uso de fertilizantes ou 
pesticidas sintéticos, que respeita e leva em conta os princípios da 
ecologia, 

Que se refere à conduta humana, do ponto de vista do bem e do mal, 
seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. 

Desenvolvimento …………………... é o desenvolvimento que supre as 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de suprirem suas próprias necessidades

Consideração, importância, forma de tratar os outros e que se deseja 
receber dos outros.

As próximas gerações, as gerações seguintes, as que virão. Pense em 
filhos, netos….

1. TERRA   2. RECICLADO   3.ORGÂNICO   4. ÉTICA   5. SUSTENTÁVEL   6. RESPEITO   7. FUTURAS

TEXTOS 6º PRINCÍPIO E 6º OBJETIVO TROCADOS     DESENHOS (URSO E PRATO) OBJETIVOS 1 E 4 TROCADOS
PALAVRA NÃO INCLUÍDA NO 8º PRINCÍPIO

RESPOSTAS

RESPOSTAS

2

3

4

5

6

7

cruzadinha
SUSTENTABILIDADE

jogo dos 7 erros

Fale conosco

SUSTENTABILIDADE

Visite a intranet. Entre no link corporativo/sustentabilidade/globalcompact/relatório de 

progresso e entenda como a empresa vem caminhando para a Responsabilidade Social e a 

Sustentabilidade Empresarial e quanto o seu papel e a sua participação são importantes para 

isso. E entenda que também você é um cidadão global, que com seu trabalho está dia-a-dia 

contribuindo para a construção do Pacto Global por um mundo mais justo, igualitário e 

solidário para todos, inclusive aqueles que ainda estão por nascer.       

Visite a intranet. Entre no link: corporativo/sustentabilidade/globalcompact/relatório de progresso 

Notes interno:   sustentabilidade empresarial          

EXPEDIENTE: COPEL & SUSTENTABILIDADE é uma publicação da Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Rua 
Coronel Dulcídio, 800   Curitiba - PR - 80420-170  Fone: (041)3331-4420    PRESIDENTE  Rubens Ghilardi   COMITÊ 
EDITORIAL Rosane de Souza, Sonia Maria Capraro Alcantara, Susie Cristina Pontarolli    PROGRAMAÇÃO VISUAL E ARTE 
FINAL Adalzita  Pankiewicz  COLABORAÇÃO Bianca Elisabeth Landuche, Eliane Pires Bordenoski, Joylhiane Traiano, 
Moacir Mansur Boscardin, Rita de Cassia Gabriel Cerqueira, Rita de Cassia Laporte, Rubens Ghilardi, Siumara Fatima Fadel 
Souto, Soraia Lídia Schmidt, Vera Lucia Beni  IMPRESSÃO  Optagraf Editora e Gráfica    DISTRIBUIÇÃO gratuita e dirigida 
aos empregados da COPEL. 
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Acabar com a
fome e a miséria

PRINCÍPIOS DO GLOBAL COMPACT

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO

Melhorar a
saúde das
gestantes

Educação básica
de qualidade
para todos

Combater a AIDS,
a malária e

outras doenças

Igualdade entre
sexos e

valorização
da mulher

Qualidade de vida
e respeito ao

meio ambiente

Reduzir a
mortalidade

infantil

Todo mundo
trabalhando pelo
desenvolvimento

Incentivar
tecnologias

que não agridam
o meio ambiente

Combater a
corrupção em

todas as
suas formas

Respeitar e
proteger os

direitos
humanos

Eliminar a
discriminação
no ambiente
de trabalho

Abordagem
preventiva

aos desafios
ambientais

Não promover a
responsabilidade

ambiental

Impedir
violações
de direitos
humanos

Liberdade de
associação e
negociação

coletiva
do trabalho

Abolir o
trabalho

forçado ou
compulsório

Erradicar o
trabalho
infantil

 email:    rsustentabilidade@copel.com

COPEL PARANÁ
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