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COMO LER ESTE RELATÓRIO

O Relatório Socioambiental 2015 é um PDF interativo. Com ele, é possível ler o texto de 
forma linear ou utilizar os recursos de navegação. Veja abaixo os recursos que prepa-
ramos parar tornar a leitura mais dinâmica e facilitar a busca de conteúdo ao longo do 
relatório.

SOCIOAMBIENTAL

Conteúdo complementar foi adicionado nas pá-
ginas. Passe o mouse nas imagens ou texto e novas informa-
ções aparecerão. Como por exemplo direcionar você para o 
site, fan page ou blog de instituiçoes apoiadas pela empresa. 
É uma forma de aprofundar o conhecimento de forma real do 
que a empresa esta desenvolvento e/ou apoiando.
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A Hidropan iniciou sua trajetória no dia 26 de setem-

bro de 1926, com a instalação da sua primeira unidade 

de geração de energia elétrica no Arroio Alegre, no 

Município de Condor. Expandiu-se com a construção 

da sua segunda usina localizada no Rio Palmeira, no 

Município de Panambi, em 1945. Nesses 89 anos de 

história, a Hidropan busca aprimorar constantemen-

te os serviços de geração, distribuição e comercializa-

ção de energia elétrica em Panambi e Condor. 

Uma empresa que através de Carlos Ernesto Knorr, 

buscou na força das águas, a possibilidade de melho-

rar e facilitar a vida de toda a comunidade panam-

biense e condorense. Atualmente, seus descenden-

tes destacam-se na administração da empresa, que 

está conectada ao Sistema Interligado Brasileiro. 

O aproveitamento da energia de pequenas quedas 

d’agua, a busca de soluções para o suprimento da 

demanda por energia elétrica, o tratamento cada 

vez mais qualificado aos seus 17.793 consumidores, 

fazem parte dos projetos para o futuro da Hidropan.
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Há 89 anos a Hidropan está ao lado da comuni-

dade de maneira atuante e não como uma sim-

ples espectadora. Desde o início de sua história, 

assumiu o compromisso com seus acionistas, 

colaboradores, parceiros e clientes, a fim de fo-

mentar o desenvolvimento.

A empresa cresceu e se transformou. Com o de-

safio de se tornar moderna e trazer resultados, 

veio o compromisso de ser sustentável. Enfren-

tou todos os desafios com dedicação, ética e 

responsabilidade.

Hoje, é uma marca que nos orgulha e nos enche 

de esperança de um futuro promissor. 

Distribuir energia elétrica de forma sustentável, 

nos municípios de Panambi e Condor, com qua-

lidade e eficiência, é a nossa política de qualida-

de e continuidade.

E tudo isto só foi possível através da união de 

todos. Portanto, agradecemos o empenho de 

toda a família Hidropan. 

MENSAGEM
DA  DIREÇÃO
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PERFIL A Hidroelétrica Panambi S/A - HIDROPAN é uma sociedade empre-

sária, constituída na forma de sociedade por ações, de capital fe-

chado, fundada em 26 de setembro de 1926, sendo uma empresa 

com formação típica familiar, contando atualmente com 28 acio-

nistas. Constitui seu objeto social a produção, distribuição, compra 

e revenda de energia elétrica. A área de concessão da HIDROPAN 

para a distribuição de energia elétrica compreende os municípios 

de Panambi e Condor, Estado do Rio Grande do Sul, integrando 

duas PCH´s interligadas com o sistema de distribuição, tendo essas, 

significativa participação na demanda disponibilizada no sistema 

energético. A distribuição de energia elétrica para estes dois muni-

cípios revela o número de 17.793 unidades de consumo atendidas. 

A geração de energia da Concessionária no período de janeiro a de-

zembro de 2015 foi de 10,01 GWh e 11,68 GWh em 2014, registrando-

-se uma queda de 14,32%. O consumo de energia elétrica na área de 

atuação da HIDROPAN no ano 2015 foi de 105,98 gigawatts-hora, 

11,66% menor do que em 2014. Atualmente a empresa conta com o 

apoio de 59 empregados, distribuídos nas atividades de geração, 

distribuição e administração.
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Atuar de forma sustentável na área de distri-

buição de energia elétrica. Atender às necessi-

dades dos clientes com qualidade e eficiência. 

Zelar pelo bem estar dos colaboradores. Con-

tribuir para o desenvolvimento econômico, tec-

nológico e social.

Missão
Ser reconhecida pelos clientes como a melhor 

prestadora de serviços, na distribuição de ener-

gia elétrica.

Visão

- Segurança;

- Profissionalismo;

-  Transparência e ética;

-  Foco no resultado;

- Desenvolvimento tecnológico;

-  Responsabilidade socioambiental;

-  Participação proativa na comunidade.

Princípios e 
Valores

Atuar de forma sustentável na área de distri-

buição de energia elétrica. Atender às necessi-

dades dos clientes com qualidade e eficiência. 

Zelar pelo bem estar dos colaboradores. Con-

tribuir para o desenvolvimento econômico, tec-

nológico e social.

Política da 
Qualidade

Atuar de forma sustentável na área de distribuição de 

energia elétrica. Atender às necessidades dos clientes 

com qualidade e eficiência. Zelar pelo bem estar dos co-

laboradores. Contribuir para o desenvolvimento econô-

mico, tecnológico e social.

Política da 
Gestão de 
Reclamações
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Estratégia
Suas ações estratégicas são executadas a partir das 
perspectivas dos principais públicos de relacionamen-
to: acionistas, clientes, colaboradores e sociedade. E 
sua  estrutura organizacional está sob a regência da as-
sembleia de acionistas e pelo Conselho de Administra-
ção. Os acionistas reúnem-se anualmente em Assem-
bleia Geral Ordinária e, eventualmente, em assembleias 
extraordinárias para tratar das diretrizes gerais da em-
presa. 
 
Trimestralmente, o Conselho de Administração avalia e 
realinha estratégias, para  assim,  evitar possíveis riscos 
ocasionados por mudanças de qualquer natureza no 
ambiente externo. 

Atualmente a empresa conta com dois diretores, res-
ponsáveis imediatos pelo andamento dos negócios e 
das operações da empresa.

A HIDROPAN apresenta uma estrutura organizacional 
otimizada, o que permite um inter-relacionamento efe-
tivo entre os departamentos:

Administrativo Financeiro – são de sua abrangência as 

atividades financeiras, de contabilidade, controle de 
patrimônio, de recursos humanos, fiscal e societário. 

Comercial – são de sua abrangência as atividades de 
faturamento e arrecadação, registro e manutenção da 
carteira de clientes de acordo com os parâmetros da 
legislação vigente, atendimento ao cliente, leitura e 
entrega de faturas, e outros serviços inerentes ao rela-
cionamento com clientes.

Tecnologia da Informação – abrange as atividades 
voltadas à tecnologia de informação e comunicação. 
Destaca-se o controle de hardware, softwares e ou-
tros equipamentos, o suporte pessoal aos usuários de 
sistemas, bem como todo o sistema computacional 
utilizado.

Técnico – abrange as atividades de engenharia, Central 
de Operações de Distribuição – COD, almoxarifado, 
unidades de manutenção de medidores e transforma-
dores.

A Hidropan direciona esforços para a eficiência e a 
produtividade. Os problemas encontrados são rapida-
mente identificados e imediatamente postos em dis-
cussão, para que seja dada a devida atenção às suas 
resoluções. Essas atitudes evidenciam o bom relacio-
namento interno da empresa e comprometimento de 
todos na busca das melhores soluções.

A Hidropan encerrou 2015 com indicadores que supe-
raram as metas que são estabelecidas e monitoradas 
por meio de planejamento estratégico em todas as áre-
as da empresa, em alinhamento com a ISO 9001 e ISO 
10002.  
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Compromisso
Para a Hidropan, o conceito de sustentabilidade é a in-
tegração do modelo de gestão com as ações sociais e 
ambientais em sua estratégia. Dessa forma, revela uma 
característica peculiar, o apreço às pessoas. Desde o acio-
nista, ao empresário, ao empregado e ao cliente, é dis-
pensada a mesma atenção buscando assim, alcançar os 
objetivos do negócio assegurando a criação de valor para 
todos os públicos com os quais se relaciona. 

As pessoas que se dirigem até a empresa, seguramente 
são atendidas e ouvidas, e é dada a devida importância às 
suas reivindicações. A Hidropan procura manter e forta-
lecer sua imagem de integração com a comunidade, pois 
dispõe-se sempre a contribuir e a participar ativamente 
em projetos e ações dos segmentos da sociedade de Pa-
nambi e Condor, destacando-se a participação efetiva em 
entidades sem fins lucrativos. 

A sustentabilidade é um conceito que deve  estar repre-
sentado de forma plena e efetiva em seus valores, sua 
missão e visão de negócios e nos seus processos estra-
tégicos. Para que esse compromisso seja real e efetivo, a  
empresa incorpora esses princípios ao Manual do Colabo-
rador e ao Código de Conduta e Ética aplicáveis a todos 
os colaboradores. O mesmo compromisso é exigido dos 
fornecedores que colaboram com a Hidropan.  

A Hidropan mantém com seus colaboradores um sistema 
de relacionamento muito interessante, pois lhes são ofe-

recidas condições e oportunidades para colaborar 
e contribuir com a administração da empresa, em 
reuniões ou até mesmo em encontros informais. A 
empresa, observando essa forma de relacionamen-
to, tem conseguido aproveitar inúmeras suges-
tões, que podem ser implementadas na íntegra ou 
parcialmente, ou ainda adaptadas, e posteriormen-
te colocadas em prática. 

 O Conselho de Consumidores da Hidropan 
é muito ativo, possui uma representação desta-
cada e é plenamente envolvido e interessado nas 
atividades da empresa e nos interesses dos con-
sumidores. As reuniões do Conselho ocorrem sob 
a coordenação do seu presidente, o qual procura 
levar aos membros do Conselho temas atuais e im-
portantes do setor elétrico brasileiro, bem como 
da própria Hidropan. 

 Aos acionistas, a HIDROPAN coloca à dispo-
sição um atendimento personalizado, prestando 
todas as informações societárias e da atividade em-
preendida pela empresa, tornando a relação próxi-
ma e transparente.

17.793
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Hidropan tem Concessão Federal 
renovada até 2045
Em ato realizado em Brasília no dia 8 de dezembro, o Ministério de Mi-
nas e Energia renovou a concessão de 29 empresas distribuidoras de 
energia elétrica, entre elas seis gaúchas: a Nova Palma Energia de Faxi-
nal do Soturno, a Eletrocar de Carazinho, a Mux Energia de Tapejara, a 
CEEE, o Demei de Ijuí e a Hidropan de Panambi.

Ao todo são 41 distribuidoras de todo o País que têm seus contratos de 
concessão federal vencendo entre os anos de 2015 e 2017. Até o final 
deste mês de dezembro serão 39 dessas empresas que já terão os seus 
contratos assinados por um prazo de 30 anos.

O governo federal aposta em novos investimentos no segmento da 
distribuição de energia elétrica com a assinatura dos contratos de re-
novação das concessões. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Bra-
ga, diz que os novos investimentos só serão possíveis graças às condi-
ções incluídas nos novos contratos, com prazo de validade de 30 anos, 
que exigem investimentos na readequação da qualidade do serviço e 
reabertura das linhas de financiamento para o setor.

Com a reabertura do mercado de crédito, o ministro das Minas e Ener-
gia disse ainda que será possível fortalecer financeiramente as distri-
buidoras, pois muitas delas já enfrentavam dificuldades  porque os 
bancos não estavam liberando novos financiamentos às concessioná-
rias que tinham incertezas sobre a previsão de receita para os próxi-
mos anos.

O ministro Eduardo Braga contou que ao assumir o Ministério precisou 
mobilizar rapidamente sua equipe para estudar a questão das reno-
vações das concessões, já que existia dentro do governo federal uma 
corrente que defendia que as concessões voltassem à União para a 
realização de novas licitações com o objetivo de cobrar a outorga e 
aumentar a arrecadação do Tesouro.

Ainda segundo o ministro, “para o ajuste fiscal a realização de novas li-
citações poderia reforçar a arrecadação, mas para os desafios do setor 
elétrico essa não seria a melhor solução”.

A renovação das concessões traz estabilidade ao setor elétrico, segun-
do os especialistas. A segurança jurídica é apontada como motivo de 
comprometimento das concessionárias em relação à modernização 
constante do setor.

Fundada por Carlos Ernesto Knorr em 27 de setem-
bro de 1926, a Hidroelétrica Panambi S/A - Hidropan 
- atende 17.793 unidades consumidoras de energia 
elétrica nos municípios de Panambi e Condor. Na úl-
tima terça-feira, 8 de dezembro, ela teve a concessão 
do Ministério de Minas e Energia renovada para mais 
30 anos.

Novos investimentos

Segurança jurídica
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O fim da indefinição que existia em relação à renovação das conces-
sões também significa menores impactos tarifários para os consumi-
dores, já que a garantia de investimentos nas redes de distribuição de-
vem reduzir os índices de perdas técnicas.

Fundada em 27 de setembro de 1926 por Carlos Ernesto Knorr, a Hidro-
elétrica Panambi S/A - Hidropan - distribui energia elétrica para 17.793 
unidades consumidoras dos municípios de Panambi e Condor. Ela teve 
a sua primeira concessão federal no ano de 1953, a qual foi renovada 
em 1984. Um novo contrato foi assinado por força de mudanças na 
legislação em 2000, o qual venceu em 7 de julho de 2015.

Com a manifestação favorável à renovação das concessões pelo Tribu-
nal de Contas da União - TCU - os acionistas da Hidropan estiveram re-
presentados em Brasília na semana passada pelo diretor técnico Edu-

ardo Knorr e diretor financeiro Olávio Melchiors, quando foi assinado o 
contrato de concessão dos serviços de distribuição de energia elétrica 
para mais 30 anos, ou seja, até o ano 2045.

Mesmo com o contrato de concessão anterior prestes a vencer e a in-
definição quanto a renovação, sempre a Hidropan manteve os investi-
mentos necessários para garantir a qualidade dos serviços prestados, 
tanto que realizou recentemente investimento na ordem de R$ 14 
milhões na implantação de uma nova linha de transmissão, trazendo 
energia via Ijuí e uma nova subestação que também já está em funcio-
namento.  

Os indicadores voltados ao atendimento dos clientes e consumidores 
estão apresentados no quadro abaixo. Cabe, sobretudo, ressaltar que 
a HIDROPAN atende a todos em sua sede própria, no centro do muni-
cípio de Panambi e o nível de acessibilidade é adequado para todas as 
pessoas, quais sejam suas necessidades e condições.   

Hidropan

Clientes e
Consumidores

Verso da conta de 
energia
A fatura de energia elétrica é um forte canal de comunicação com o 
consumidor. A HIDROPAN utiliza o verso para informar aos consumi-
dores suas ações, eventos, dicas importantes, enfim, procura ter con-
tato constante com os seus consumidores.

Novo site da Hidropan 
disponibiliza mais ser-
viços através da Agên-
cia Virtual
Desde o início do mês de janeiro, a Hidroelétrica Panambi S.A está com 
o novo site disponível para facilitar o acesso aos consumidores. Com 
design moderno, tecnologia avançada e ampla quantidade de elemen-
tos, a página www.hidropan.com.br proporciona uma experiência de 
navegação mais dinâmica e interativa. A nova plataforma proporciona 
ao cliente um acesso mais rápido aos serviços da “Agência Virtual”.

Através do site, o consumidor pode requisitar na “Agência Virtual”, 

http://www.hidropan.com.br
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serviços antes realizados somente por telefone ou via agência de aten-
dimento presencial, tais como: emissão de segunda via, atualização de 
dados cadastrais, número de telefone (SMS), e-mail, informar autolei-
tura, solicitar informações, simulador de consumo, consultar histórico 
de consumo, consultar normas técnicas, tarifas vigentes, entre outros.
A área social também recebeu um espaço de destaque no portal. Ao 
acessar o site, o usuário encontrará em “Compromisso Social” dicas 
de segurança relacionadas à energia elétrica no ambiente doméstico. 
Ainda podem ser encontradas dicas de economia de energia. No link 
dedicado ao Programa de Eficiência Energética (PEE) da Hidropan, o 
consumidor encontrará os principais projetos desenvolvidos pela com-
panhia.

Mobile
A Hidropan disponibiliza, para os consumidores que possuem smar-
tphones, uma versão mobile da “Agência Virtual” da concessionária. 
O cliente poderá acessar a página da Hidropan adaptada ao sistema de 
telefonia móvel.

Comunidade

Tornar o ambiente de trabalho 
saudável e construir processos 
produtivos e ambientes seguros 
deve ser uma meta-base de todas 
as empresas. Uma das alternativas 
para que isso possa ser alcançado 
pela empresa é por meio de uma 
atuação efetiva da CIPA. Com esse 
foco e tendo em vista os diversos 
casos de dengue no Município de 
Panambi, a CIPA, com o apoio da 
Hidropan, teve a ideia de realizar 
uma campanha interna de preven-
ção da dengue através da distribui-

Campanha de combate 
à Dengue

ção de folders que continham informações a respeito dos sintomas, da 
prevenção e tratamento da dengue, além da realização de inspeção de 
focos nas dependências da empresa, visando prevenir que essa doen-
ça atinja os colaboradores da empresa.

O combate à dengue, no entanto, deve ser realizado não somente na 
empresa ou nas casas dos funcionários, mas sim, em toda a cidade. 
Para tanto a CIPA propôs à direção distribuir um folder de conscienti-
zação ao combate à Dengue a toda comunidade. A Direção da empre-
sa apoiou a ideia. A campanha foi realizada em parceria com a Prefei-
tura Municipal de Panambi que se dispôs a elaborar o folder que foi 
entregue junto com as faturas de energia elétrica durante o mês de 
abril de 2015. 

Doação para a Liga  Femini-
na de Combate ao Câncer
A Hidroelétrica Panambi S.A. realizou a entrega de um notebook para a Liga Feminina 
de Combate ao Câncer na terça-feira, dia 06 de outubro. 

Para Iolanda Kussler, Presidente da entidade, a doação do prêmio para a 15ª campa-
nha “Um gesto de Solidariedade 2015”, é fundamental para o andamento da ação que 
visa angariar fundos para as necessidades das pessoas atendidas pela Liga. “Juntos, 
temos a certeza de que estamos buscando o melhor para aqueles que confiam em 
nosso trabalho”, reforça.

Para Enio Knorr, gerente de TI da Hidropan, ações como essa fortalecem o compro-
misso da empresa com a comunidade panambiense. “Acredito que ser cidadão é ter 
a oportunidade de participar e ajudar ativamente a comunidade. Poder fazer algo, 
prestar um serviço para a sociedade com ética, organização e responsabilidade, é um 
dos objetivos da Hidropan”, afirmou ele.

Enio Knorr com integrantes da Liga Feminina de Cobate ao Câncer de Panambi
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LER, UM INVESTIMENTO 
PRA VALER
A Hidropan entende que garantir os direitos da criança é passo fundamental para 
a transformação do presente e do futuro de nosso País. Por isso, criou e imprimiu 
folders de incentivo à leitura do projeto “Ler, um investimento pra valer”  da Escola 
Conrado Doeth de Panambi. Um folder que busca mobilizar os alunos, pais e comu-
nidade em favor da boa leitura.

AVOCAP E MARCELO 
CAMINHA
Todo ano, para angariar fundos a AVOCAP – Associação de Volun-
tários Casa de Passagem, realiza o tradicional costelão. Em 2015 a 
Hidropan participou como uma das empresas apoiadoras do Show 
nativista de Marcelo Caminha. Com esse Show, o objetivo foi de 
integrar a comunidade e apresentar as ações envolvidas pela AVO-
CAP em prol de nossas crianças e adolescentes.

Olávio Melchiors, diretor e Margit Zillmer, supervisora de RH da Hidropan realizam 
a entrega dos  folders para representantes da escola

“Com o passar do tempo, podemos perceber que o projeto de 
leitura está dando seus frutos. É visível  o gosto e o interesse  
dos alunos pelos livros e a leitura, nas mais variadas atividades 
desenvolvidas pela escola, bem como no entusiasmo na participa-
ção em  eventos extraclasse,  como na Feira do Livro e em  outros 
projetos de leitura.”                                     

Carmem  Santos – Diretora

ROTARY DAY
Com o objetivo de incentivar a prática esportiva de maneira sus-
tentável com ações voluntárias, a Hidropan apoiou o passeio ciclís-
tico desenvolvido pelo Rotary Club de Panambi: Rotary Day. A par-
ticipação da empresa se deu através de doação de 35 camisetas.

A Associação de Voluntários Casa de Passagem – Avocap tem 15 
anos de atuação junto à comunidade Panambiense, atendendo 
crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, de ambos os 
sexos, que necessitem de medidas de proteção especial de forma 
temporária. Oferece ambiente agradável e hospitaleiro, com intro-
dução de valores morais, sociais e culturais em realidade o mais 
próximo possível do contexto familiar, além de atividades educa-
cionais, sociais e desportivas com o objetivo de reintegrá-los à so-
ciedade tornando-os indivíduos respeitados na comunidade. 

http://www.hidropan.com.br
http://emefconradodoeth.blogspot.com.br/
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Hidropan entrega livros infantis para 
a EMEI Madre Paula Montalt

Eduardo Knorr, diretor da Hidropan realiza a entrega para as professoras Ieda Léa e Maraísa da 
EMEI Madre Paula Montalt

Conheça mais sobre a Hidropan em nosso site
www.hidropan.com.br

As mais de 250 crianças matriculadas na Escola Madre 
Paula Montalt contaram com um reforço no incentivo a 
leitura. Por iniciativa da Hidroelétrica Panambi S.A, a es-
cola foi beneficiada com a doação de dezenas de livros 
de literatura infantil. 

A doação tornou-se um grande presente para as crian-
ças que poderão “mergulhar” em um mundo de histó-
rias e contos infantis. Todos os livros possuem muitas 
ilustrações e interatividade como fantoches, quebra-
-cabeças, movimentos, formas, pop-up, entre outros 
recursos com o objetivo de despertar a imaginação e a 
criatividade. 

Para as professoras Ieda Léa e Maraísa os livros infantis 
são um reforço para o Projeto “Caminho da Fantasia” 
desenvolvido pela escola que visa incentivar os alunos à 
leitura. “Criar uma Biblioteca Escolar que constitua um 
espaço prazeroso de aprendizagens, com vistas não 
apenas ao universo da leitura de materiais impressos, 
mas principalmente a vivência de inúmeras situações 
que estimulem o imaginário infantil para inúmeras pos-
sibilidades. Esse espaço permite também que a criança 
encontre na biblioteca um lugar para ler (em sentido 
ampo), escrever, escutar, falar, criar, brincar, se relacio-
nar com o outro e, consequentemente, um espaço para 
aprendizagens significativas. Sem dúvida esses livros 
vão ajudar, e muito, as crianças a adquirirem o hábito 
pela leitura. Quando as crianças veem iniciativas como 
essa ficam entusiasmadas”, reforçou.

Não é a primeira vez que a Hidropan contribui com 
um projeto de incentivo a leitura. Em 2011, a empresa 

repassou para a Escola Conrado Doeth 410 unidades 
de revistas de diversos temas e livros das áreas de li-
teratura infantil, literatura infanto-juvenil, ficção, ro-
mances, documentários e livros técnicos. O material 
foi resultado de uma campanha interna que mobilizou 
os colaboradores da empresa a trazer de casa mate-
riais em bom estado e que não eram mais utilizados. 
A exemplo da Escola Madre Paula, as crianças ficaram 
felizes com os livros. A entrega foi feita pelo diretor 
Eduardo Knorr. 

Para Eduardo, “os livros contribuem para a formação 
das crianças. Ler é fundamental e mais uma vez a Hi-
dropan mostra o seu compromisso com a comunida-
de”, reforça o diretor. “Pela leitura, a criança adquire 
conhecimentos e valores. Nada melhor que contribuir 
com esse crescimento doando livros”, completou Edu-
ardo.
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Programa de 
Eficiência 
Energética – PEE
A HIDROPAN promove e incentiva o consumo consciente de energia elétrica por meio de 
ações, sendo o Programa de Eficiência Energética uma delas. Em execução desde 2000, o 
programa tem como objetivo romover a eficientização em comunidades de baixo poder aqui-
sitivo através conscientização e substituição de lâmpadas incandescentes por bulbo LED, ge-
ladeiras e trocadores de calor. Informar os consumidores sobre os benefícios dos projetos de 
eficiência energética, bem como as exigências legais.

Substituição de lâmpadas incandescentes por tipo bulbo LED (iluminação), troca de 
geladeiras (refrigeração) e aquecimento de água para banho (outros).
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DIMENSÃOECONÔMICO
FINANCEIRA
Atualmente, A HIDROPAN é responsável pela distribuição de energia elétrica 
para os municípios de Panambi e Condor, localizados na região noroeste do Es-
tado do Rio Grande do Sul. Na produção de energia é integrada por duas PCH’s, 
interligadas com o sistema de distribuição. Para atender a demanda de 17.793 
unidades consumidoras em uma área de concessão de 151 km², a HIDROPAN 
conta com 59 colaboradores próprios, dispõem de uma estrutura com 530 km 
de redes de distribuição primária e secundária, uma moderna linha 69kV de 40 
km e uma subestação entrada linha de 69kV. Com sede em Panambi - RS, é uma 
sociedade anônima, de capital fechado, fundada em 26 de setembro de 1926, 
sendo uma empresa com formação típica familiar, contando atualmente com 28 
acionistas. 

Ligação de consumidores - foram realizadas, no ano, 456 novas ligações 
com destaque 441 residenciais e 23 comerciais, totalizando 17.793 consumidores 
atendidos pela HIDROPAN, número 2,63% superior ao de 2014.

Distribuição de energia elétrica Comportamento do mercado - A distribuição de 
energia da HIDROPAN no período de janeiro a dezem-
bro de 2015 foi de 105.979 MWh (119.962 MWh em 
2014). 

Os segmentos do mercado que mais contribuíram para 
esse resultado negativo foram o industrial e o rural. 
A classe industrial foi a que teve maior declínio, com 
21,18%, que se deve à significativa redução dos seguin-
tes ramos de atividade: fabricação de máquinas e equi-
pamentos para a agricultura e pecuária, com redução 
de 23,52% e a metalurgia, com -24,90%. A classe rural 
apresentou redução de 11,54% no consumo de energia 
elétrica, o que mostra que esse setor também se ade-
quou a realidade econômica apresentada no ano de 
2015 e reduziu significativamente seu consumo.

. A classe residencial apresentou declínio de 4,15%, re-
fletindo o aumento no nível de desemprego no esta-
do, conforme dados publicados pela FEE – Fundação 
de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do 
Sul.

A seguir são apresentados resultados sobre o consu-
mo e sua variação no período:

Mercado Atendido

Comportamento do mercado - A distribuição de 
energia da HIDROPAN no período de janeiro a dezem-
bro de 2015 foi de 105.979 MWh (119.962 MWh em 
2014). 

Os segmentos do mercado que mais contribuíram para 
esse resultado negativo foram o industrial e o rural. 
A classe industrial foi a que teve maior declínio, com 
21,18%, que se deve à significativa redução dos seguin-
tes ramos de atividade: fabricação de máquinas e equi-
pamentos para a agricultura e pecuária, com redução 
de 23,52% e a metalurgia, com -24,90%. A classe rural 
apresentou redução de 11,54% no consumo de energia 
elétrica, o que mostra que esse setor também se ade-
quou a realidade econômica apresentada no ano de 
2015 e reduziu significativamente seu consumo.

. A classe residencial apresentou declínio de 4,15%, re-
fletindo o aumento no nível de desemprego no esta-
do, conforme dados publicados pela FEE – Fundação 
de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do 
Sul.

A seguir são apresentados resultados sobre o consu-
mo e sua variação no período:

Número de Consumidores

Consumo por classe de consumidores

http://www.hidropan.com.br
http://www.hidropan.com.br
http://WWW.HIDROPAN.COM.BR


19

No ano de 2015, a HIDROPAN S/A apresentou receita operacional bruta, sem a receita de construção, a qual é atri-
buída margem zero, de R$ 67.287 mil, ante R$ 49.715 mil registrados em 2014, aumento de 35,35% (R$ 17.572 mil). 
Já a receita operacional líquida, igualmente sem a receita de construção, cresceu 6,32% (R$ 2.139 mil) no período, 
para R$ 35.997 mil.

EBITDA
O EBITDA, Lucro do Serviço (DRE), adicionado da despesa com depreciação e amortização foi de R$ 5.071 mil em 
2015 e R$ 6.324 mil em 2014, uma redução de 19,81%, desempenho que tem como principal fator o aumento no 
custo do insumo energia elétrica comprada para revenda.

A aquisição de bens vinculados a concessão e outros ativos em 2015 totalizaram R$ 1.380 mil, sendo que R$ 1.279 
mil investidos em linhas e redes de distribuição de energia elétrica. Essas obras de distribuição têm como principal 
objetivo a busca pela melhoria na confiabilidade do sistema, melhoria nos níveis de tensão e redução de indica-
dores de continuidade. Apresentamos a seguir os investimentos realizados em 2015 e a origem dos recursos para 
viabilizar o programa de investimentos:

Investimentos
Infraestrutura da Concessão

Qualidade do fornecimento - Os dois principais indicadores da qualidade do fornecimento de energia elétrica 
são o DEC (duração equivalente de interrupções por consumidor) e o FEC (frequência equivalente de interrupções 
por consumidor). A evolução desses indicadores é apresentada no quadro a seguir:

Desempenho Econômico - Financeiro

Valor Adicionado
Em 2015, o valor adicionado líquido produzido como riqueza pela Empresa foi de R$ 40.879 mil, representando 
59,44% da Receita Operacional Bruta, já em 2014 foi de R$ 26.062 mil e representava 50,80%. Apresentamos a se-
guir a distribuição do valor adicionado (DVA): 
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Hidropan realiza cursos de capacitação 
profissional
Nos primeiros seis meses de 2015, a Hidropan capacitou 
seus colaboradores.

Segundo a supervisora de RH da Hidropan, Margit E. Zill-
mer, os cursos contribuem para a qualificação dos cola-
boradores e buscam melhorar as condições de trabalho e 
construir alternativas que possibilitem maior autonomia 
frente as atividades do dia a dia. “Estes momentos de for-
mação e de conhecimento são muito importantes para 
todos os processos da Hidropan; além de oportunizar um 
momento  rico de troca de experiências entre estes cola-
boradores” ressalta.

dos foram descartados e inutilizados. 

Além de atender às legislações vigentes a grande preocu-
pação da Hidropan está em garantir a segurança e integri-
dade física do colaborador, para isso é necessário que os 
mesmos tenham materiais de boa qualidade e com garan-
tia de segurança.

Testes Hidrostáticos
A Hidropan realizou no dia 03 de junho de 2015, em parce-
ria com a empresa NSA Laboratório e Ensaios em Equipa-
mentos de Segurança, testes hidrostáticos com materiais 
flexíveis. Estes testes têm como objetivo a validação dos 
EPIs em relação à segurança dos colaboradores. Os testes 
foram realizados pela NSA em luvas isolantes de classe 0 
e classe II, nos tapetes isolantes, nas varas de manobras, 
nos capacetes, nas mangas isolantes e nos lençóis isolan-
tes.

Foram testados os EPIs de todos os colaboradores, inclu-
sive os que trabalham nas usinas. Os equipamentos apro-
vados foram devolvidos aos colaboradores e os reprova-
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Hidropan comemora o Dia do Trabalho
No dia 25 de abril de 2015, a comemoração do Dia do Trabalho foi antecipada e cheia de emoção para a família Hidropan. 
O Centro Cultural 25 de Julho foi o palco de um momento muito especial que durante algumas horas proporcionou aos 
colaboradores, familiares e convidados muita emoção com atrativos culturais e homenagens.

Prêmios Leitores

Todos os anos a Hidropan busca trazer um momento cul-
tural em sua Festa do Trabalho. Este ano, os convidados 
se divertiram com a Turma do Dionísio que trouxe a co-
média: “As aventuras de Fortúnio”, um espetáculo leve 
que através de uma história de amor abordou a temática 
do meio ambiente. A apresentação aconteceu após o pro-
nunciamento do Sr. Eduardo Knorr, diretor da Hidropan.

Uma noite cultural
Jubilados
Como forma de reconhecimento do trabalho e da 
dedicação dos profissionais que com seu empenho 
garantem que a energia elétrica chegue à casa de 
milhares de consumidores, a Hidropan homena-
geou os colaboradores que completaram 10, 15, 

A Hidropan disponibiliza em parceria com o SESI, 
um variado acervo literário de diversos gêneros 
para uso de seus colaboradores e dependentes. 

Em 2014, três colaboradores se destacaram na fre-
quência à biblioteca que foram: Marcia Schmidt da 
Silva, Daniel Maciel Lopes e Cleonice Martins de Oli-
veira.

Após essa variada programação a noite foi encerra-
da com animação da dupla Paulinho&Rodrigo que 
fez o pessoal se divertir com muita alegria.

25 e 35 anos de empresa. Os homenageados foram: 
Allan Giovanni Bonfim (10 anos), Carlos Alberto Brigo 
(10 anos), Fabiano Utzig (10 anos) e Renan Felipe Mar-
cks (10 anos), Celito Hendges Junior (15 anos), Marcia 
Schmidt da Silva (25 anos) e Neudi José Colombo (35 
anos).
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http://www.hidropan.com.br
http://WWW.HIDROPAN.COM.BR


23

Comemoração: 
Dia do Eletricista
A Hidropan comemorou o Dia do Eletricista (17 de outubro) com 
uma grande confraternização. O evento realizado no Salão de 
Festas da empresa teve a participação cultural do SESI e almoço 
para todos os colaboradores da empresa.

“CINEMINHA” para os 
filhos dos colaboradores

Na sexta-feira (16), a Hidropan proporcionou aos filhos dos colaboradores um 
momento de diversão no Salão de Festas da empresa com o Projeto “Cinemi-
nha Hidropan”, realizado em comemoração ao Dia das Crianças. Na ocasião, foi 
exibido o filme “As Aventuras de Peabody & Sherman” e distribuído à criança-
da pipoca, refrigerante e uma revista em quadrinhos “A Turma do Quininho”, 
gratuitamente.

As Aventuras de Peabody & Sherman aborda, de maneira descontraída, alguns 
conceitos sociais como preconceito e intolerância. O filme conta a história de 
Mr. Peabody, um cachorro super inteligente e seu filho adotivo Sherman. A 
trama se desenvolve em torno de uma máquina do tempo inventada pelo ca-
chorro prodígio e a relação pai e filho.

Saúde do trabalhador
Mais uma vez, preocupada com a saúde do colaborador, a Hidropan reali-
zou, juntamente com o SESI -  Serviço Social da Indústria, a Campanha de 
Vacinação contra a Gripe 2015. Vinculada ao Programa de Promoção da Se-
gurança, Saúde e Qualidade de Vida do Trabalhador da Indústria, tem como 
objetivo reduzir os afastamentos de trabalhadores por causa da gripe.

A vacina trivalente, que age contra a Influenza Sazonal (Gripe comum) e In-
fluenza A (H1N1), foi aplicada no dia 05 de maio 2015 no salão de festas da 
Hidropan. 

Fornecedores
Na relação com os fornecedores, a HIDROPAN fundamenta as negociações 
em bases sólidas e de muita confiança. Ao mesmo tempo em que adota 
como política para negociação questões que equilibrem as variáveis de pre-
ço, qualidade do produto e prazo de entrega, também transmite ao seu cre-
dor confiabilidade no que diz respeito à honradez no cumprimento de seus 
compromissos. 

Atualmente a empresa não adota nenhuma política específica na seleção 
dos fornecedores, porém exige os requisitos mínimos de um produto ou 
serviço de qualidade e de padrões adequados de segurança e regulamenta-
dos pela Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT.   
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Auditoria Externa 
ISO 9001:2008

Foi realizada em outubro de 2015 a auditoria externa da ISO 
9001:2008 pelo Órgão Certificador BSI, tendo como auditor o 
Marcio Garcia Luisi. O objetivo desta avaliação foi realizar uma 
auditoria de manutenção dos Escopos já anteriormente certifica-
dos; e buscar evidências positivas que demonstrem que os ele-
mentos dos escopos de certificações e os requisitos das normas 
são tratados de forma eficaz pelo Sistema de Gestão da Qualida-
de da organização. 

Os processos avaliados durante a visita do auditor foram eviden-
ciados como eficazes, e por isso foi recomendada a continuidade 
da certificação. 

Os escopos certificados pela Hidropan são:
Escopo Site Panambi: “Processo de coleta dos dados, apuração 
dos padrões de atendimento comercial e de continuidade e en-
vio de Indicadores. Tratamento das reclamações dos consumi-
dores e distribuição de energia elétrica para Panambi e Condor”.

Escopo Site Condor: “Processo de coleta dos dados dos padrões 
de atendimento comercial e das reclamações de consumidores”. 

Circuito de Avaliações do Sesi

No dia 17 de novembro, aconteceu o Circuito de Avaliações do SESI como objetivo aplicar 
a verificação de índices físicos relacionados a saúde e comparar, quando aplicável, com os 
resultados obtidos na avaliação realizada em 2014. 

Os testes aplicados foram os seguintes:

- Índice de Massa Corporal – IMC:  é uma técnica utilizada para verificar o estado nutricional 
e observar se a pessoa está dentro dos padrões de normalidade com relação ao seu peso e 
estatura. Permite uma avaliação geral para definir se uma pessoa se encontra em risco de 
obesidade. É uma medida de referência internacional reconhecida pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde).
 
- Relação Cintura-Quadril: é o cálculo que se faz para verificar o risco que um indivíduo pos-
sui de sofrer doenças cardíacas, pois quanto maior a concentração da gordura abdominal 
(próxima ao coração), maior o risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
- Banco de Wells: o Banco de Wells é usado na avaliação física como um teste de flexibilida-
de para medir a amplitude do alongamento da parte posterior do tronco e pernas.

- Manguito Rotador: o Manguito Rotador é um grupo de músculos e seus tendões que 
agem para estabilizar o ombro. O teste do Manguito Rotador tem como finalidade medir a 
flexibilidade dos membros superiores.

Projeto 
Construindo Sorrisos 
O Projeto Construindo Sorrisos foi realizado na Hidropan no pe-
ríodo de 21 a 23/09/2015 e contou com a presença do Dentista Vi-
cente Colussi Ferreira e da Unidade Móvel Odontológica do SESI. 

Através de uma avaliação simplificada foi realizado o diagnóstico 
da saúde bucal dos trabalhadores. Os trabalhadores receberam 
orientações sobre saúde bucal, visando o desenvolvimento do 
autocuidado com consequente melhora na autoestima, contri-
buindo para a redução do número de faltas ao trabalho por pro-
blemas odontológicos. 

No ano de 2016, a Unidade Móvel Odontológica estará novamen-
te na empresa para realizar o atendimento curativo. Neste mo-
mento serão realizados novos diagnósticos da saúde bucal dos 
trabalhadores e tratamentos dentários de baixa complexidade.
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No dia 11 de março de 2015 aconteceu nas dependências da Hidropan, 
a instalação e posse da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
CIPA – Gestão 2015/2016. A CIPA tem como objetivo a prevenção de aci-
dentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível 
permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção 
da saúde do trabalhador. 
Formação da CIPA:

Membros indicados pelo empregador:
Presidente: Neudi José Colombo
Suplente: Rogério Silveira Diehl         
Membros eleitos pelos empregados:
Vice Presidente: Armin Selvino Markus
Suplente: Vilson Pimmel

CIPA 2015
Instalação e posse da 
CIPA – Gestão 2015/2016

Secretários:
Efetivo: Adriana Scholten
Suplente: Carlos Alberto Brigo

Durante a posse, então presidente da CIPA, indicado pela Direção da 
empresa, Sr. Neudi José Colombo, colocou a comissão a disposição dos 
colegas para que todos possam cooperar. Conclamou a equipe para par-
ticipar e trabalhar em união, enfatizando que uma pessoa só não faz se-
gurança e sim toda uma equipe.
Os membros empossados participaram do treinamento da NR-05, onde 
foram capacitados e desafiados a fazer uma excelente gestão em prol da 
prevenção de acidentes. 

Hidropan realizou mais 
uma SIPAT
A Hidropan realizou, entre os dias 03 a 07 de agosto de 2015, a Semana In-
terna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT.  O tema abordado 
foi “Viva com Saúde. Trabalhe com Segurança”, temática que visa unir a 
SIPAT à temas voltados para a qualidade de vida e a segurança.

A abertura foi realizada pelos integrantes da Cia Circense Burzum que, de 
forma descontraída, trouxe temas relacionados à Ergonomia, Desperdí-
cios, Trabalho em Equipe e Cooperação.

O objetivo da SIPAT foi integrar e conscientizar sobre a necessidade de 
se evitar acidentes e doenças decorrentes do trabalho, e assuntos so-
bre saúde e qualidade de vida. Para tanto, a CIPA – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes – trouxe como palestras, a “Prevenção do Cân-
cer de Próstata”, ministrada pelo Urologista Jorge Bilibio Westphalen, e 
“AIDS e Doenças Sexualmente Transmissíveis”, ministrada pela Técnica 
de Saúde do SESI, Vânia Patricia Didoné.

A Semana Interna de Prevenção a Acidente de Trabalho também abor-
dou a importância e os desafios da segurança no trabalho com a palestra 
“Guarda, Conservação e Higienização de EPIs”, ministrada pelo Técnico 
em Segurança do Trabalho, Airo Tadeu Malheiros.

Ainda destacando a importância de uma vida financeira saudável, o con-
tador Getson Dhein abordou a importância da economia e do planeja-
mento diante da crise que estamos enfrentando, com a palestra “Orça-
mento Familiar”.

A SIPAT buscou, através de palestras e atividades, desenvolver a cons-
cientização, a sensibilização e a orientação do trabalhador sobre assun-
tos importantes para o seu bem estar físico, emocional e profissional, 
além da prevenção de acidentes de trabalho.

http://www.hidropan.com.br
http://www.hidropan.com.br
http://WWW.HIDROPAN.COM.BR


26

PROJETO “CRESCER COM ENERGIA” 
COMPLETA CINCO ANOS

Há mais de cinco anos a Hidropan – Hidroelétrica Panambi S/A - 
assumiu o compromisso de atuar de maneira responsável, garan-
tindo o cuidado, o respeito e a conservação do meio ambiente. 
O compromisso com o desenvolvimento sustentável levou a Em-
presa a desenvolver suas atividades de forma a identificar a ocor-
rência de impactos ambientais, buscando ações próprias que eli-
minem ou reduzam agressões. Uma de suas ações é o Projeto 
“Crescer com Energia”, que realiza palestras nas escolas de sua 
área de abrangência e, ainda, as trilhas ecológicas educativas.

Palestras de sensibilização
Permanentemente, a Hidropan promove palestras de sensibili-
zação sobre o consumo consciente de energia elétrica. Em 2010, 
ampliou sua ação através do projeto “Crescer com Energia”, que 
leva às crianças que moram na sua área de abrangência, pales-
tras sobre esse tema. 

As palestras acontecem nas dependências das escolas com o ob-

jetivo de disponibilizar soluções econômicas 
de energia elétrica, visando auxiliar as famí-
lias em um consumo mais eficiente.
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Trilhas Ecológicas
A Hidropan, através do Projeto “Crescer com Energia”, realiza 
trilhas ecológicas que se baseiam no princípio de que a Educa-
ção Ambiental é um processo participativo, onde o estudante 
assume o papel de elemento central no ensino-aprendizagem. O 
aluno participa ativamente do levantamento dos problemas am-
bientais e sugere soluções, tornando-se agente transformador 
através do desenvolvimento de habilidades, tomada de atitudes 
e de uma conduta ética, condizente com o exercício da cidada-
nia.

Parceria com o Conselho de 
Consumidores de Energia 
Elétrica

A inovação, no ano de 2015, foi a parceria 
com o Conselho de Consumidores de Energia 
Elétrica. A união tem como objetivo aperfei-
çoar esforços em busca da sensibilização do 
maior número de consumidores. Os conse-
lheiros também vão acompanhar as palestras 
e trazer para as crianças informações sobre a 
importância do Conselho na orientação das 
questões ligadas ao fornecimento de energia 
elétrica.

http://www.hidropan.com.br
http://www.hidropan.com.br
http://WWW.HIDROPAN.COM.BR
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