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1. FINALIDADE 

Estabelecer as diretrizes de sustentabilidade que devem ser aplicadas para a Companhia Paranaense de Energia 
- Copel (Holding), suas subsidiárias integrais – SIs e controladas, respeitados seus trâmites societários. 

Também é aplicável, como recomendação, às controladas em conjunto, às empresas coligadas e outras 
participações societárias, respeitados seus trâmites societários.  

Para efeito desta Política, o conjunto de empresas relacionadas nos parágrafos anteriores, doravante, será 
denominado Copel. 

2. CONCEITOS 

2.1 - SUSTENTABILIDADE 

Desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
de satisfazer suas próprias necessidades. 

2.2 - ASG (ESG) 

Sigla que reúne as dimensões Ambiental, Social e Governança, considerando as melhores práticas, para orientar 
o desempenho de organizações em relação à sustentabilidade e ao desenvolvimento responsável. 

2.3 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Além de ser usado como sinônimo de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável pode ser entendido como o 
conjunto de estratégias que promovem o uso racional dos recursos, bem como a expansão e aperfeiçoamento da 
qualidade dos meios e processos de produção, aliado ao desenvolvimento econômico e social da população e ao 
consumo consciente, com foco na sustentabilidade. 

2.4 - GOVERNANÇA CORPORATIVA 

É o sistema pelo qual uma empresa é dirigida e monitorada, envolvendo o relacionamento entre acionistas, 
administradores, conselheiros, diretoria executiva e demais partes interessadas. 

2.5 - DIMENSÃO AMBIENTAL 

A dimensão ambiental trata das especificidades do meio ambiente global e local, do ecossistema em que 
determinada organização está inserida e do modo como se interrelacionam. 

2.6 - DIMENSÃO SOCIAL 

A dimensão social trata do relacionamento entre a organização e os indivíduos (público interno e externo). 

2.7 - PARTES INTERESSADAS 

Compreende todos os entes envolvidos com os negócios e/ou operações da Copel, dentre os quais: acionistas, 
clientes, fornecedores, investidores, público interno, poderes públicos, comunidades locais, sociedade em geral e 
meio ambiente. 

2.8 - CADEIA DE VALOR 

A Cadeia de Valor reflete a forma como a empresa organiza os seus diversos macroprocessos, com o objetivo de 
criar valor para as partes interessadas e assegurar seu posicionamento estratégico atual e futuro, por meio das 
atividades desempenhadas pela Companhia desde as relações com os fornecedores e ciclos de produção, 
parceiros, consumidores e clientes. 

2.9 - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, são um conjunto de 17 objetivos que constituem um plano 
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de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. 

3. PRINCÍPIOS 

A presente política está fundamentada nos compromissos assumidos com o desenvolvimento sustentável e com 
o Pacto Global da Organização das Nações Unidas - ONU, nas melhores práticas de Governança Corporativa, 
bem como nos valores orientadores do código de conduta da Copel. 

4. PREMISSAS 

4.1 - Conduta sustentável que propicie agregar valor aos negócios e condições para enfrentar melhor os desafios 
econômicos, sociais e ambientais. 

4.2 - Atuação ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. 

4.3 - Respeito à legislação aplicável e compromissos voluntariamente assumidos. 

4.4 - Compromisso com as gerações futuras, o bem estar da sociedade atual e a geração de valor para todas as 
partes interessadas. 

5. DIRETRIZES 

5.1 - Gerir os negócios da Copel de forma sustentável, considerando os fatores econômicos, sociais, e ambientais, 
permitindo gerar valor compartilhado para todas as partes interessadas. 

5.2 - Integrar os aspectos ambientais, sociais e de governança na definição do planejamento estratégico, na gestão 
integrada de riscos corporativos e na identificação de oportunidades, considerando os impactos nos processos 
operacionais e administrativos das atividades da Companhia. 

5.3 - Atuar em prol dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU; da valorização e proteção 
do meio ambiente; da promoção da justiça social, considerando os preceitos do desenvolvimento sustentável no 
exercício de suas atividades. 

5.4 - Promover o engajamento das partes interessadas, visando integrar a sustentabilidade em todos os processos 
e na cadeia de valor.  

5.5 - Gerir os capitais natural, humano, intelectual, social e de relacionamento, financeiro e infraestrutura, 
agregando conhecimento institucional e sustentabilidade aos negócios, mediante disseminação, preservação e 
reconhecimento dos valores intangíveis. 

5.6 - Gerir os aspectos ambientais relacionados aos negócios da Companhia, consoante às normativas internas 
ambientais da Copel. 

5.7 - Atuar na mitigação e adaptação à mudança do clima, consoante às normativas internas da Copel sobre 
mudança do clima. 

5.8 - Respeitar as diferenças, promovendo diversidade e pluralidade cultural consoante às normativas internas da 
Copel sobre Direitos Humanos.  

5.9 - Desenvolver atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de forma a aprimorar as atividades 
operacionais e empresariais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.  

5.10 - Promover o diálogo transparente, regular e estruturado com as partes interessadas, considerando suas 
demandas, prioridades e expectativas. 

5.11 - Adquirir produtos e serviços sustentáveis e promover ações que incentivem a cadeia de suprimentos a 
buscar a sustentabilidade. 

5.12 - Fomentar ações que incentivem o uso seguro, eficiente e sustentável dos seus produtos e serviços. 

5.13 - Relatar periodicamente ou sempre que houver necessidade as informações relevantes, adequando 
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linguagens e mídias às necessidades das diferentes partes interessadas. 

5.14 - Promover ações de responsabilidade social, com ética e transparência, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável. 

5.15 - Gerir o investimento social privado e de incentivos fiscais, com transparência e de acordo com os valores 
da Copel, visando maximizar o retorno social dos recursos investidos. 

5.16 - Incentivar o engajamento do público interno ao voluntariado em prol do desenvolvimento sustentável. 

5.17 - Promover ações de sensibilização e educação para a sustentabilidade para o público interno e demais 
partes interessadas. 

5.18 - Promover a acessibilidade em todas as suas formas, assegurando todos os direitos da pessoa com 
deficiência. 

6. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS AO ASSUNTO 

 Código de Conduta 

 NPC 0308 - Política de Governança Corporativa. 

 NPC 0320 - Política de Direitos Humanos 

 NPC 0323 - Política Ambiental 

 NPC 0104 - Política de Gestão Integrada de Riscos Corporativos 
 
Atualiza a NPC 0303 de 24.09.2018. 

A presente Política foi aprovada na 221ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - ROCAD de 
08.12.2021. 

 
 

 


