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COMPANHIA ABERTA
Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Companhia” ou “Eletrobras”) informa aos
seus acionistas e ao mercado em geral que a Eletrobras obteve, nesta data, a
Certificação do Indicador de Governança - IG-SEST Nivel 1 (nível de excelência).
O indicador IG-SEST foi lançado em 29 de junho de 2017 e representa um instrumento
de acompanhamento contínuo desenvolvido pela SEST (Secretaria de Coordenaçao e
Governança
das
Empresas
Estatais)/MPDG
(Ministério
do
Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão) com o objetivo de avaliar o cumprimento dos requisitos
exigidos pela Lei nº 13.303/2016, “Lei de Responsabilidade das Estatais”,
regulamentada pelo Decreto nº 8.955/2016 e diretrizes estabelecidas pela Comissão
Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações
Societárias da União – CGPAR, que buscam implementar as melhores práticas de
mercado e maior nível de Excelência em governança corporativa.
O IG-SEST é uma inovação desenvolvida pela SEST, que trará maior efetividade e
transparência no acompanhamento das boas práticas de governança pelas empresas
estatais federais de controle direto e, consequentemente, maiores benefícios à
sociedade, por meio da melhoria da prestação de serviços, atendimento e resultados
favoráveis à economia brasileira.
Conforme divulgado ao mercado, no âmbito do Plano Diretor de Negócios e Gestão
(“PDNG”) 2017-2021, a Companhia estabeleceu como uma das metas de Governança
e Conformidade implantar ações para listagem em índices e obtenção de selos de
Governança Corporativa.
Neste contexto, tal certificação, pelo primeiro ano do Indicador, demonstra o empenho
da Companhia, seus administradores e colaboradores em promover, continuamente, o
aprimoramento de suas atividades empresariais, pautada pela ética, transparência e
sustentabilidade empresarial, conforme as diretrizes e a identidade empresarial de seu
Plano Estratégico.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2017.
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