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INTRODUÇÃO
______________________________________________________________________
O presente Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT tem como
objetivo apresentar, de forma consolidada, os resultados das atividades desenvolvidas
pela Superintendência da Auditoria Interna da Copel durante o ano de 2020, em
atendimento ao inciso X do art. 13 do Decreto nº 8.945/2016, que determina que as
empresas estatais/ economia mista deverão divulgar, em local de fácil acesso ao público
em geral, os Relatórios Anuais de Atividades de Auditoria Interna – RAINT, assegurada
a proteção das informações sigilosas e das informações pessoais.
Com o objetivo de atendimento às boas práticas, foi utilizada como base para a
elaboração do presente Relatório o art. 17 da Instrução Normativa Nº 9, de 9 de outubro
de 2018 emitida pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União/
Secretaria federal de Controle Interno.
A respeito da atuação da Auditoria Interna durante o exercício de 2020, salientamos que:




Não houve situação que impactasse a independência da Auditoria Interna da
Copel;
Ocorreu alteração do líder e da equipe gerencial da Auditoria Interna a partir de
Junho/2020; e
Ocorreu revisão do Plano Anual de Auditoria Interna em decorrência dos impactos
do COVID, em agosto de 2020.

TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA
_______________________________________________________________________
Na ata da 205ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração ocorrida em 7 de
agosto de 2020 foi aprovada a revisão do Plano da Trabalhos de Auditoria Interna
considerando os eventos ocorridos durante os seis primeiros meses de 2020, em
especial a pandemia do Coronavírus – COVID 19.
Nesse contexto, com a equipe da Auditoria Interna de 18 profissionais e com a
consultoria especializada contratada PricewaterhouseCoopers, foram realizados 100%
dos trabalhos previstos no Plano de Trabalho revisado, conforme demonstrado no
quadro a seguir:
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Quadro 01 - Trabalhos executados pela Auditoria Interna da Copel em 2020

#

Número do
Trabalho no
Sistema da
Auditoria
Interna

1

2020-1/980

2

2020-1/981

3

4

5

6

7

2020-1/982

2020-1/983

2020-1/984

2020-1/985

2020-1/986

Processo

Empresa/
Diretoria

Objetivo / Escopo do Trabalho de
Auditoria

Informação
sigilosa

Informação
sigilosa

Informação sigilosa

Informação
sigilosa

Informação
sigilosa

Informação sigilosa

Corporativo

Auditoria Contínua e Análises de
Auditoria (Audit Analytics) com o
ACL Analytics, planejamento e
implantação do projeto de
Transformação Digital da Auditoria
Interna da Copel.

Copel
Telecomunicações

Apresentar os resultados dos testes
de efetividade dos controles
internos chaves documentados
para adequação da Copel
Telecomunicações S.A. à Lei
Sarbanes Oxley – SOX e à Lei
13.303/2016.

Corporativo

Apresentar os resultados dos testes
de efetividade dos controles
internos chaves documentados
para adequação da Presidência PRE à Lei Sarbanes Oxley – SOX e
à Lei 13.303/2016.

Corporativo

Apresentar os resultados dos testes
de efetividade dos controles
internos chaves documentados
para adequação da Diretoria de
Finanças e Relações com
Investidores - DFI à Lei Sarbanes
Oxley – SOX e à Lei 13.303/2016.

Corporativo

Apresentar os resultados dos testes
de efetividade dos controles
internos chaves documentados
para adequação da Diretoria de
Governança, Risco e Compliance DRC à Lei Sarbanes Oxley – SOX
e à Lei 13.303/2016.

Auditar processos
e controles

Auditar processos
e controles

Auditar processos
e controles

Auditar processos
e controles

Auditar processos
e controles
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#

8

9

10

11

12

13

Número do
Trabalho no
Sistema da
Auditoria
Interna

2020-1/987

2020-1/988

2020-1/989

2020-1/990

2020-1/991

2020-1/992

Processo

Auditar processos
e controles

Auditar processos
e controles

Auditar processos
e controles

Auditar processos
e controles

Auditar processos
e controles

Auditar processos
e controles

Empresa/
Diretoria

Objetivo / Escopo do Trabalho de
Auditoria

Diretoria de
Gestão
Empresarial

Apresentar os resultados dos testes
de efetividade dos controles
internos chaves documentados
para adequação da Diretoria de
Gestão Empresarial - DGE à Lei
Sarbanes Oxley SOX e à Lei
13.303/2016.

Diretoria de
Desenvolvimento
de Negócios

Apresentar os resultados dos testes
de efetividade dos controles
internos chaves documentados
para adequação da Diretoria de
Desenvolvimento de Negócios DDN à Lei Sarbanes Oxley – SOX
e à Lei 13.303/2016.

Diretoria Jurídica e
de Relações
Institucionais

Apresentar os resultados dos testes
de efetividade dos controles
internos chaves documentados
para adequação da Diretoria
Jurídica e de Relações
Institucionais - DRI à Lei Sarbanes
Oxley – SOX e à Lei 13.303/2016.

Copel Distribuição

Apresentar os resultados dos testes
de efetividade dos controles
internos chaves documentados
para adequação da Copel
Distribuição S.A. à Lei Sarbanes
Oxley – SOX e à Lei 13.303/2016.

Copel Geração e
Transmissão

Apresentar os resultados dos testes
de efetividade dos controles
internos chaves documentados
para adequação da Copel Geração
e Transmissão S.A. à Lei Sarbanes
Oxley – SOX e à Lei 13.303/2016.

Copel
Comercialização

Apresentar os resultados dos testes
de efetividade dos controles
internos chaves documentados
para adequação da Copel
Comercialização S.A. à Lei
Sarbanes Oxley – SOX e à Lei
13.303/2016.
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#

14

15

Número do
Trabalho no
Sistema da
Auditoria
Interna

2020-1/993

2020-1/994

Processo

Auditar processos
e controles

Auditar processos
e controles

16

2020-1/995

Auditar processos
e controles

17

2020-1/996

Auditar processos
e controles

18

2020-1/997

19

2020-1/998

20

2020-1/999

Empresa/
Diretoria

Objetivo / Escopo do Trabalho de
Auditoria

Compagas

Apresentar os resultados dos testes
de efetividade dos controles
internos chaves documentados
para adequação da Companhia
Paranaense de Gás - Compagas, à
Lei Sarbanes Oxley – SOX e à Lei
13.303/2016.

Elejor

Apresentar os resultados dos testes
de efetividade dos controles
internos chaves documentados
para adequação das Centrais
Elétricas do Rio Jordão - Elejor, à
Lei Sarbanes Oxley – SOX e à Lei
13.303/2016.

UEGA

Corporativo

Gerenciar
Compliance

UEGA

Suprir materiais,
obras e serviços

Copel Geração e
Transmissão

Gerenciar
Compliance

Corporativo

Apresentar os resultados dos testes
de efetividade dos controles
internos chaves documentados
para adequação da Usina Elétrica
a Gás de Araucária - UEGA, à Lei
Sarbanes Oxley – SOX e à Lei
13.303/2016.
Apresentar os resultados dos testes
de efetividade dos controles
internos chaves documentados
para adequação da Copel à Lei
Sarbanes Oxley – SOX e à Lei
13.303/2016.
Avaliar o processo sobre
concessão e monitoramento de
Patrocínios considerando aspectos
de Compliance em relação à Lei
13.303/2016 e as disposições da
Política e Normativa Internas.
Atender à solicitação da
Superintendência de Gestão do
Patrimônio Imobiliário da GET –
SGP, de prestar consultoria.
Avaliar o processo sobre
concessão e monitoramento de
Patrocínios considerando aspectos
de Compliance em relação à Lei
13.303/2016 e as disposições da
Política e Normativa Internas.
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#

21

Número do
Trabalho no
Sistema da
Auditoria
Interna

Processo

2020-1/1000

Gerenciar
Compliance

22

2020-1/1001

23

2020-1/1002

24

25

26

27

28

29

Empresa/
Diretoria

Objetivo / Escopo do Trabalho de
Auditoria

Fundação Copel

Prestar apoio à equipe de Auditoria
Interna da Fundação Copel,
atendendo à solicitação da Diretoria
daquela entidade.
Apresentar a avaliação da
magnitude das deficiências de
controles SOX a partir dos
resultados dos testes de efetividade
dos controles internos chaves
referentes ao exercício de 2019,
documentados para adequação da
Copel à Lei Sarbanes Oxley – SOX
e à Lei 13.303/2016.

Auditar processos
e controles

Corporativo

Gerenciar
patrimônio
imobiliário

Copel Geração e
Transmissão

2020-1/1003

Informação
sigilosa

Informação
sigilosa

Informação sigilosa

2020-1/1004

Gerenciar
assuntos
regulatórios

Corporativo

Atender a demanda referente Ofício
da 4ª Inspetoria de Controle
Externo – Tribunal de Contas do
Estado do Paraná.

Corporativo

Avaliar os procedimentos e
controles corporativos referentes a
Partes Relacionadas, conforme
atribuição da Auditoria Interna
prevista na NAC 010307.

Elejor

Avaliar os procedimentos e
controles corporativos referentes a
Partes Relacionadas, conforme
atribuição da Auditoria Interna
prevista na NAC 010307.

Compagas

Avaliar os procedimentos e
controles corporativos referentes a
Partes Relacionadas, conforme
atribuição da Auditoria Interna
prevista na NAC 010307.

UEGA

Avaliar os procedimentos e
controles corporativos referentes a
Partes Relacionadas, conforme
atribuição da Auditoria Interna
prevista na NAC 010307.

2020-1/1005

2020-1/1006

2020-1/1007

2020-1/1008

Gerenciar
Compliance

Gerenciar
Compliance

Gerenciar
Compliance

Gerenciar
Compliance

Avaliar as questões fundiárias da
Copel GeT.
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#

Número do
Trabalho no
Sistema da
Auditoria
Interna

30

2020-1/1009

Processo

Gerenciar frota

Atender cliente do
setor de energia

Empresa/
Diretoria

Objetivo / Escopo do Trabalho de
Auditoria

Corporativo

Avaliar o ciclo de manutenções da
frota de veículos quanto às
disposições da Política e Normativa
Internas.

31

2020-1/1010

-

2020-1/1011

Cancelado no Sistema, após revisão do Plano de Trabalho em agosto/2020

-

2020-1/1012

Cancelado no Sistema, após revisão do Plano de Trabalho em agosto/2020

2020-1/1013

Gerenciar
Compliance

33

2020-1/1014

Prover governança
da tecnologia da
operação

-

2020-1/1015

34

2020-1/1016

35

2020-1/1017

32

Copel Distribuição

Avaliar os procedimentos de
parametrização e/ou cadastro no
Sistema CIS DIS de clientes.

Corporativo

Acompanhar os processos de
gestão e controles relacionados às
determinações da LGPD.

Corporativo

Avaliar a efetividade das ações
exercidas pela Superintendência de
Tecnologia da Informação –
STI sobre o sistema de controle e
prevenção de ataques cibernéticos.

Cancelado no Sistema, após revisão do Plano de Trabalho em agosto/2020
Gerenciar riscos

Copel
Comercialização

Avaliar a gestão dos riscos
estratégicos.

Gerenciar frota

Corporativo

Avaliar os controles internos e
procedimentos de gestão do cartão
combustível.

2020-1/1018

Gerenciar
Compliance

Corporativo

Avaliar o processo sobre
concessão e monitoramento de
Patrocínios considerando aspectos
de Compliance em relação à Lei
13.303/2016 e as disposições da
Política e Normativa Internas.

37

2020-1/1019

Prover
demonstrações
financeiras

Mata de Santa
Genebra

Apresentar resultado dos testes de
efetividade dos controles internos
da Mata de Santa Genebra

38

2020-1/1020

Informação
sigilosa

Informação
sigilosa

36

Informação sigilosa

Página 7 de 13

’
Número do
Trabalho no
Sistema da
Auditoria
Interna

Processo

Empresa/
Diretoria

Objetivo / Escopo do Trabalho de
Auditoria

39

2020-1/1022

Prover
demonstrações
financeiras

Mata de Santa
Genebra

Apresentar resultado dos testes de
efetividade dos controles internos
da Mata de Santa Genebra

-

2020-1/1023

40

2020-1/1024

41

2020-1/1025

42

2020-1/1026

#

43

44

45

46

47

2020-1/1027

2020-1/1029

2020-1/1030

2020-1/1031

2020-1/1033

Cancelado no Sistema, após revisão do Plano de Trabalho em agosto/2020
Gestão de frota

Corporativo

Avaliar o processo de manutenção
da frota da Companhia.

Informação
sigilosa

Informação
sigilosa

Informação sigilosa

Gestão de frota

Copel
Telecomunicações

Avaliar o processo de manutenção
da frota da Companhia.

Copel Distribuição

Acompanhar e assessorar a área
responsável pela gestão de
materiais e a área contábil, no
processo de contagem física de
materiais, em linha com as
normativas internas.

Gerenciar
materiais e
equipamentos

Auditar processos
e controles

Gerenciar
materiais e
equipamentos

Suprir materiais,
obras e serviços

Gerenciar recursos
financeiros

Corporativo

Apresentar os resultados dos testes
de efetividade dos controles
internos chaves documentados
para adequação da Copel à lei
Sarbanes-Oxley, para o período
2020/2021.

Copel Geração e
Transmissão

Acompanhar e assessorar a área
responsável pela gestão de
materiais e a área contábil, no
processo de contagem física de
materiais, em linha com as
normativas internas.

Corporativo

Avaliar, por amostragem, os
procedimentos e controles da
Copel para novos projetos de
infraestrutura e/ou implantação de
obras.

Corporativo

Avaliar os adiantamentos
concedidos a fornecedores,
pessoas jurídicas ou físicas,
incluindo empregados verificando a
tempestividade e adequação da
documentação suporte.
Página 8 de 13

’

#

Número do
Trabalho no
Sistema da
Auditoria
Interna

Processo

Empresa/
Diretoria

48

2020-1/1034

Suprir materiais,
obras e serviços

Corporativo

49

2020-1/1035

Comercializar
produtos e
serviços

Copel
Comercialização

Avaliar controles internos e
procedimentos no âmbito da Copel
Comercialização S.A.

50

2020-1/1036

Prover
demonstrações
financeiras

Corporativo

Avaliar controles internos e
procedimentos no âmbito do
processo de Fechamento Contábil

Corporativo

Realizar projeto piloto de
automação de testes de efetividade
de controles.

51

2020-1/1037

52

2020-1/1039

53

2020-1/1041

54

2020-1/1042

55

2020-1/1043

56

57

2020-1/1044

2020-1/1045

Auditar processos
e controles

Gerenciar
materiais e
equipamentos

Copel
Telecomunicações

Suprir materiais,

Mata de Santa

obras e serviços

Genebra

Objetivo / Escopo do Trabalho de
Auditoria

Avaliar a gestão de amostra de
contratos vigentes.

Acompanhar e assessorar a área
responsável pela gestão de
materiais e a área contábil, no
processo de contagem física de
materiais, em linha com as
normativas internas
Avaliar a gestão de amostra de
contratos vigentes.
Avaliar os controles internos e
procedimentos para a aquisição de
materiais e serviços

Suprir materiais,
obras e serviços

Corporativo

Prover
demonstrações
financeiras

Corporativo

Avaliar os controles internos no
âmbito do processo de Benefício
Pós Emprego

Corporativo

Avaliar o processo sobre
concessão e monitoramento de
Patrocínios considerando aspectos
de Compliance em relação à Lei
13.303/2016 e as disposições da
Política e Normativa Internas.

Corporativo

Avaliar os procedimentos
referentes a Partes Relacionadas,
conforme atribuição da Auditoria
Interna prevista em normativa
interna.

Gerenciar
Compliance

Gerenciar
Compliance
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#

Número do
Trabalho no
Sistema da
Auditoria
Interna

58

2020-1/1046

59

60

2020-1/1047

2020-1/1048

Processo

Empresa/
Diretoria

Objetivo / Escopo do Trabalho de
Auditoria

Gerenciar
Compliance

Corporativo

Avaliar os procedimentos e
controles corporativos referentes a
Partes Relacionadas.

Corporativo

Avaliar os controles e
procedimentos sobre os processos
de gerenciamento de riscos da
Companhia para 2020.

Corporativo

Apoio de consultoria e assessoria
ao CADAM – Comissão de Análise
de Denúncia de Assédio Moral no
âmbito da eleição ocorrida em
2020.

Gerenciar riscos

Prover governança
corporativa

RECOMENDAÇÕES/ BENEFÍCIOS
_______________________________________________________________________
A Auditoria Interna, por meio de seus trabalhos e atuação, busca atingir sua missão de
“aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliação, assessoria e
conhecimento objetivos baseados em riscos”.
Durante o ano de 2020 foram intensificadas as ações de follow-up dos apontamentos
levantados pela Auditoria e, posteriormente, realizada migração para uma base de
dados unificada no SAP GRC, sendo apresentado no quadro a seguir o detalhamento
dos 58 apontamentos que estão com os planos de remediação em implantação:

Apontamentos

Com plano de
remediação em
implantação

Emitidos em 2020

54

Emitidos em anos
anteriores

4
58
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FATOS RELEVANTES
_______________________________________________________________________
Destacamos os fatos relevantes que impactaram a atividade de auditoria em 2020:














Redução das demandas para realização de Apurações Especiais sob
responsabilidade da Auditoria Interna devido à migração dessa atribuição para a
Coordenação de Integridade Corporativa, que pertence à Diretoria de
Governança, Risco e Compliance;
Apoio de consultoria especializada, PricewaterhouseCoopers, para execução de
trabalhos de Auditoria Interna;
A partir de março/2020, com a pandemia causada pelo Coronavírus (COVID –
19), a Auditoria Interna passou a adotar o trabalho remoto;
Alteração do líder e da equipe gerencial da Auditoria Interna a partir de
junho/2020;
Transferência de profissionais para outras áreas da Companhia;
Profissional que aderiu ao desligamento voluntário;
A partir de dezembro/2020 ocorreu o início de processo licitatório para
contratação de consultoria especializada, com expertise em automação e
tecnologia em trabalhos de Auditoria Interna;
A partir de dezembro/2020 ocorreu o início de processo de contratação de serviço
de Team Building junto a consultoria especializada;
Intensificação das ações de follow-up dos apontamentos levantados pela
Auditoria Interna;
Revisão das metas anuais de desempenho;
Treinamento e ampliação do uso de ferramenta de análise de dados;
Intensificação de treinamentos de auditores internos.

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
_______________________________________________________________________
No exercício de 2020 ocorreram 700 horas em ações de capacitação relativas a temas
de interesse da auditoria para aperfeiçoamento dos conhecimentos dos auditores
necessários aos seus trabalhos, conforme apresentado a seguir:
Treinamento

Quantidade

Total de horas

40º CONBRAI 2020 1

5

120 h

AUDI 1 1

4

96 h

Curso de capacitação em ferramenta de
análise de dados

5

120 h
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Treinamento

Quantidade

Total de horas

18 3

144 h

Metodologia SOx: Introdução 2

13

104 h

Metodologia SOx: Elementos e avaliação de
riscos e controles internos voltados aos
processos de negócio 2

16

64 h

Principais Práticas Contábeis do Setor
Elétrico 2

13

52 h

Metodologia Geral de Auditoria Interna 2

Total

700 h

Horas médias de capacitação por auditor

38,89 h

Observações:
1

Capacitações promovidas pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil - IIA.

2

Capacitações promovidas pela PricewaterhouseCoopers

3

Após movimentações internas ocorridas, em 16.03.2021, a equipe da Auditoria Interna
é composta por 15 profissionais.

NÍVEL
DE
MATURAÇÃO
DOS
PROCESSOS
GOVERNANÇA, GERENCIAMENTO DE RISCOS E
CONTROLES INTERNOS

DE
DE

_______________________________________________________________________
Os processos de Governança, Gerenciamento de Riscos e de Controles Internos são
avaliados pela Auditoria Interna no âmbito dos testes dos controles internos para
atendimento às seções 302 e 404 da Lei Sarbanes Oxley (Sox), em especial na análise
detalhada dos controles existentes na matriz de ‘Entity Level’, que atende às diretrizes e
princípios do COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway).
Os resultados apurados nos trabalhos de auditoria são encaminhados às áreas
auditadas para adoção das medidas de remediações necessárias, sendo que as
conclusões da análise consolidada são divulgadas por meio dos seguintes documentos
que são disponíveis no site da Copel:


Relatório 20-F, que contempla itens específicos sobre governança, riscos e
controles internos, e é divulgado anualmente;
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Formulário de Referência, que contempla itens específicos sobre governança,
riscos e controles internos, e é divulgado anualmente;
Relato Integrado, que contempla itens específicos sobre governança, e é
divulgado anualmente.

PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE
_______________________________________________________________________
Em março de 2019, a Auditoria Interna da Copel obteve a certificação internacional que
atesta a qualidade e conformidade dos processos de auditoria interna em relação às
normas definidas na Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (International
Professional Practices Framework – IPPF). Nesse contexto, foi implantado o Programa
de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna.
Foram realizadas avaliações externas (junto às áreas auditadas) e autoavaliações de
monitoramento contínuo nos trabalhos realizados durante o ano de 2020, tendo sido
implantadas ações para desenvolvimento das oportunidades de melhoria identificadas.
No âmbito do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade foram realizados
treinamentos sobre metodologia de auditoria para todos os auditores internos durante o
segundo semestre de 2020, conforme apresentado no capítulo ‘Ações de Capacitação’.
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