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1 Introdução

A Eletrobras desempenha um papel de absoluta relevância na organização e no
desenvolvimento do setor elétrico brasileiro, destacando-se competitivamente na
operação e expansão da oferta de energia elétrica, buscando remunerar
adequadamente seus acionistas e contribuir para a segurança energética do país e o
desenvolvimento sustentável.

O esforço global para implementar as melhores práticas de governança corporativa
reflete a necessidade do desenvolvimento de sistemas de controle sobre a gestão,
visando reforçar a credibilidade da empresa junto ao mercado, atrair investimentos e
alcançar os melhores resultados para as diversas partes interessadas.

Este código tem como objetivo central consolidar os princípios de governança
corporativa da Eletrobras – contemplados em estatutos, regimentos, políticas, código
de ética, normas e procedimentos – em um único documento. Com isso, espera-se
facilitar e simplificar o acesso e consulta a essas informações, bem como fortalecer a
transparência da companhia.

2 Quem Somos

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras é uma sociedade anônima de
economia mista federal, de capital aberto, com ações negociadas nas Bolsas de
Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA), de Madri (LATIBEX), na Espanha, e de Nova
Iorque (NYSE), nos Estados Unidos, constituída em conformidade com a autorização
contida na Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, e organizada pelo seu Estatuto
Social.

A Eletrobras atua nos mercados de geração, transmissão e distribuição por intermédio
de suas subsidiárias, as quais, juntamente com a holding, compõem as empresas
Eletrobras, representando a maior companhia do setor na América Latina.

O Plano Estratégico redefiniu o posicionamento da Eletrobras, de onde destacamos os
aspectos a seguir.

Missão: Atuar nos mercados de energia de forma integrada, rentável e sustentável.

Visão: Em 2020, ser o maior sistema empresarial global de energia limpa, com
rentabilidade comparável à das melhores empresas do setor elétrico.

Valores:

 Foco em resultados;
 Empreendedorismo e inovação;
 Valorização e comprometimento das pessoas; e
 Ética e transparência.
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Objetivos estratégicos finalísticos:

 Ampliar e aprimorar os negócios de geração, transmissão, distribuição e
comercialização (GTD&C) de energia elétrica de forma competitiva e
rentável;

 Maximizar a participação da energia limpa, incluindo novas fontes
alternativas, na matriz energética das empresas Eletrobras;

 Expandir seletivamente a atuação internacional em GTD&C, alinhada aos
negócios da companhia e com foco nas Américas;

 Apoiar programas de energia elétrica de interesse do governo, pactuando
metas de execução e de equilíbrio econômico-financeiro; e

 Garantir que os empreendimentos das empresas Eletrobras sejam
vetores de desenvolvimento sustentável para suas áreas de entorno.

3 Acionistas

O capital social da Eletrobras é constituído por ações preferenciais e ordinárias, com
predomínio destas, sendo a União acionista controladora.
Entre os direitos garantidos pela Eletrobras aos seus acionistas destacamos:
participação nos lucros; preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias
conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição;
fiscalização da gestão dos negócios sociais; tratamento igualitário dentro da mesma
classe de ações e direito de recesso, na forma da lei.

O direito à fiscalização da gestão dos negócios sociais permite que os acionistas
acompanhem os procedimentos adotados pela Administração da companhia,
verificando a regularidade e lisura dessa atuação. A fiscalização corresponde
basicamente aos seguintes direitos: participar das Assembleias e discutir os assuntos
da pauta; convocar as Assembleias quando os administradores retardarem, por mais
de 60 (sessenta) dias, a convocação nos casos previstos em lei ou no estatuto;
requerer a redução a escrito dos esclarecimentos prestados pelos administradores nas
Assembleias e solicitar cópia; e requerer, mediante pedido dos acionistas que
representem no mínimo 5% do capital social, a exibição dos livros sociais em juízo.

A fiscalização é exercida também pelo Conselho Fiscal da Eletrobras, que é um órgão
de representação geral dos acionistas, com a participação de representante dos
acionistas detentores de ações ordinárias minoritárias e dos acionistas detentores de
ações preferenciais.

Observadas as condições e os prazos previstos no Regulamento do Nível I da
BM&FBOVESPA, em caso de alienação de controle, a Eletrobras assegura aos
acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais os mesmos direitos, entre
outros, garantidos por lei: i) ações ordinárias – direito de voto em Assembleias
Gerais, além de proporcionar participação não preferencial deste acionista nos
resultados financeiros da mesma; ii) ações preferenciais – prioridade no recebimento
dos dividendos e direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle,
nas condições previstas no art. 254-A, da Lei 6.404, assegurado o dividendo pelo
menos igual ao das ações ordinárias.
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4 Assembleia Geral

A Assembleia Geral Ordinária será realizada dentro dos quatro primeiros meses
seguintes ao término do exercício social. A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá
sempre que necessário, observados os requisitos legais.

O prazo mínimo entre o primeiro edital de convocação e a data da realização da
Assembleia será de 15 (quinze dias); e o da segunda convocação, de 8 (oito) dias.

A Eletrobras possui em seu website um canal de comunicação com seus investidores –
“Relação com Investidores” –, no qual são divulgados apresentações e eventos
realizados e o calendário das próximas ocorrências.

5 Gestão

A administração da Eletrobras compete ao Conselho de Administração e à Diretoria
Executiva. É privativo de brasileiros o exercício dos cargos integrantes da
Administração da Eletrobras, devendo os membros da Diretoria Executiva ser
residentes no país.

São inelegíveis para os cargos de administração da Eletrobras as pessoas declaradas
inabilitadas em ato da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as impedidas por lei
especial ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

5.1 Conselho de Administração

Compete ao Conselho de Administração a fixação de diretrizes fundamentais da
administração, por iniciativa dos seus membros, ou a ele propostas, para fins de
exame e deliberação, pela Diretoria Executiva, bem como o controle superior da
Eletrobras, pela fiscalização da observância das diretrizes por ele fixadas,
acompanhamento da execução dos programas aprovados e verificação dos resultados
obtidos.

O Conselho de Administração será integrado por dez membros, sendo um designado
Presidente. Os membros serão eleitos pela Assembleia Geral e terão prazo de gestão
de um ano, admitida a reeleição.

O Conselho de Administração é composto por 7 (sete) conselheiros eleitos pelo
acionista majoritário, um eleito pelos acionistas minoritários detentores de ações
ordinárias, um pelos acionistas detentores de ações preferenciais e um eleito como
representante dos empregados.

A participação de conselheiros independentes no Conselho de Administração da
Eletrobras segue os critérios estabelecidos pela BM&FBOVESPA e Dow Jones
Sustainability Indexes (DJSI).

O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e,
extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, deliberando por maioria de
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votos, podendo o estatuto fixar matérias que devem ser aprovadas por quórum
qualificado.

O Conselho de Administração reunir-se-á, ao menos uma vez ao ano, sem a presença
do Presidente da companhia e, pelo menos, duas vezes ao ano com a presença dos
auditores externos.

O Regimento Interno do Conselho disciplina o seu funcionamento e relacionamento
com os demais órgãos, tornando-se claras suas responsabilidades e atribuições,
observadas as disposições do Estatuto Social e da legislação em vigor.

5.2 Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva compõe-se do Presidente e dos diretores, distribuídos por cinco
Diretorias: Diretoria de Administração, Diretoria Financeira e de Relação com
Investidores, Diretoria de Geração, Diretoria de Distribuição e Diretoria de
Transmissão.

O Presidente da Eletrobras é escolhido dentre os membros do Conselho de
Administração, não podendo a mesma pessoa ocupar os cargos de Presidente da
companhia e Presidente do Conselho.

Respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração, à Diretoria
Executiva compete a direção geral da Eletrobras, reunindo-se semanalmente para
tomada de decisões.

6 Avaliação de Desempenho

O desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da holding é
avaliado anualmente conforme metodologia específica expressa no Manual de
Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração e Diretoria Executiva da
Eletrobras.

O Conselho de Administração da Eletrobras realiza sua avaliação formal de
desempenho e da Diretoria Executiva, com o objetivo de subsidiar a decisão dos
acionistas a respeito da recondução dos administradores, além de realizar sua
autoavaliação. Os diretores realizam a sua autoavaliação e a avaliação da Diretoria
como órgão.

7 Comitês Estatutários de Apoio ao Conselho de
Administração

A Eletrobras possui 3 (três) comitês subordinados ao Conselho de Administração, cuja
função é assessorar na análise, acompanhamento e recomendação em assuntos
estratégicos pertinentes a cada comitê.

Os comitês serão compostos por 3 (três) conselheiros e as reuniões serão realizadas
de acordo com o cronograma anual previamente estabelecido, com prioridade para
reuniões mensais.
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O Presidente da Eletrobras não participará do Comitê de Auditoria e Riscos e do
Comitê de Remuneração e Gestão de Pessoas, a fim de evitar potenciais conflitos de
interesses, uma vez que participa da gestão da empresa.

7.1 Comitê de Auditoria e Riscos

O Comitê de Auditoria e Riscos trata de assuntos referentes ao controle interno, à
auditoria e à gestão de riscos.

Entre as atribuições do Comitê de Auditoria e Riscos estão previstas reuniões
trimestrais com os auditores externos.

É composto por um conselheiro independente, que será o Presidente do Comitê, e um
membro representante dos empregados.

7.2 Comitê de Remuneração e Gestão de Pessoas

O Comitê de Remuneração e Gestão de Pessoas trata do desenvolvimento de
competências organizacionais e mecanismos para incentivar a retenção de talentos,
bem como da implantação de políticas e práticas de recursos humanos com a
remuneração variável que incentivem o desempenho individual e em equipe, além de
avaliar os mecanismos de sucessão e gestão do conhecimento.

Nesse Comitê, não participam os membros executivos e os conselheiros que
possuírem vínculo empregatício, com prioridade para participação do conselheiro
independente, prevenindo-se assim, possíveis conflitos de interesses.

7.3 Comitê de Sustentabilidade

O Comitê de Sustentabilidade tem como principal função o contínuo aprimoramento
das práticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável da empresa. É responsável
pelo monitoramento dos indicadores de sustentabilidade, pela elaboração de metas e
pela tomada de decisão frente aos processos e ferramentas em prol da
sustentabilidade na empresa. Coordena as atividades relacionadas ao Relatório de
Sustentabilidade, ao questionário DJSI, ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial –
BM&F BOVESPA). Além disso, é responsável por acompanhar e avaliar os resultados
da implementação de ferramentas de gestão sustentáveis, reconhecidas
internacionalmente, no âmbito das empresas Eletrobras e analisar as ações de
conscientização do público interno das empresas Eletrobras sobre a importância da
sustentabilidade empresarial.

Nesse comitê, não há restrições à participação de nenhum dos membros, executivos
ou não.

8 Fiscalização

8.1 Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal, de caráter permanente, compõe-se de 5 (cinco) membros e
respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária. Todos devem ser
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brasileiros e domiciliados no país, observados os requisitos legais, acionistas ou não.
Entre os membros, um será eleito pelos detentores de ações ordinárias minoritárias, e
outro pelos detentores das ações preferenciais, em votação em separado. Haverá,
entre os eleitos, um Presidente e um especialista financeiro (conforme as exigências
da SEC). O mandato dos membros do Conselho Fiscal é de um ano, permitida a
reeleição.

Assim como o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal também possui o seu
próprio Regimento Interno.

Atendendo às exigências legais de funcionamento do Conselho Fiscal recomendadas
pela Securities and Exchange Commission – SEC, em substituição à criação de um
Comitê de Auditoria, alterou-se o Regimento Interno do Conselho Fiscal da Eletrobras
(23/06/2006), para incluir em sua composição a presença de um membro especialista
financeiro, tornando o Conselho Fiscal com funções e características de um Comitê de
Auditoria.

O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês, e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente do Conselho de
Administração, pelo Presidente da Eletrobras, ou por qualquer de seus membros. Os
quóruns mínimos de reunião e aprovação de matéria no Conselho Fiscal são de 3
(três) conselheiros.

8.2 Auditoria Interna

Vinculada ao Conselho de Administração da Eletrobras, a Auditoria Interna tem a
finalidade de verificar a adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controles
internos, a observância à legislação e aos atos normativos internos e externos, bem
como o cumprimento dos planos, metas, objetivos e políticas definidos pela empresa.

A Auditoria Interna elabora seu Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
(PAINT), que contém a programação dos trabalhos para um determinado exercício em
conformidade com os instrumentos normativos vigentes. O referido plano é submetido
ao Conselho de Administração e à Controladoria Geral da União – CGU.

O Conselho Fiscal acompanha a realização do PAINT e, quando constata não
conformidades, propõe ações para corrigi-las.

9 Participações Societárias em Outras Empresas

A Eletrobras, com a finalidade de atingir as atividades empresariais previstas no seu
objeto social, poderá fazê-lo diretamente ou por intermédio de suas controladas ou
empresas a que vier a se associar. Na execução indireta surge implicitamente a
atividade de participação societária. Essa vertente, em algumas situações, lhe dá o
direito de designar representantes tanto para os órgãos da administração quanto para
o Conselho Fiscal dessas sociedades.

A Eletrobras atribui à atuação de seus conselheiros representantes nas empresas
onde possua participação acionária o direito à representatividade nos Conselhos de
Administração ou Fiscal – papel relevante na defesa de seus interesses enquanto
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acionista –, devendo suas ações ser pautadas pelos princípios das melhores práticas
de governança corporativa, com o objetivo de aumentar a eficiência empresarial e a
rentabilidade, contribuindo para a perenidade das organizações.

Com o propósito de prestar informações relevantes ao exercício da função de
conselheiro de administração e fiscal representante, foi elaborado e divulgado o
Manual de Orientação desses conselheiros, que disponibiliza instrumentos básicos de
conduta para o melhor desempenho da atividade, propiciando-lhes uma linha
padronizada de trabalho.

10 Conflitos de Interesse

De acordo com a definição do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC),
o conflito de interesses ocorre quando “alguém não é independente em relação à
matéria em discussão e pode influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses
distintos daqueles da organização”.

O Estatuto da companhia dispõe sobre situações de conflito de interesse, nas quais os
conselheiros devem abster-se da discussão e da votação que deliberará a respeito do
assunto em que o conflito for constatado. Essas abstenções estão registradas nas atas
de reuniões do Conselho de Administração.

Com o objetivo de evitar possíveis conflitos de interesse e utilização de informações
confidenciais e estratégicas, é vedado ao Presidente e aos diretores exercer funções
de direção, administração ou consultoria em empresas de economia privada,
concessionárias de serviços públicos de energia elétrica ou em empresas de direito
privado ligadas de qualquer forma ao setor elétrico, que não sejam subsidiárias,
controladas, sociedades de propósito específico e empresas concessionárias sob
controle dos estados, em que a Eletrobras tenha participação acionária onde poderão
exercer cargos nos Conselhos de Administração e Fiscal, observadas as disposições da
Lei nº 9.292, de 12 de julho de 1996, quanto ao recebimento de remuneração.

11 Transações com as Partes Relacionadas

A Eletrobras divulga as transações entre partes relacionadas de modo a fornecer aos
investidores, e também aos acionistas minoritários, principalmente, elementos
informativos suficientes para compreender a magnitude, as características e os efeitos
desse tipo de transação sobre a situação financeira e sobre os resultados da
companhia, facilitando a tomada de decisões de caráter econômico-financeiro.

A Eletrobras é obrigada a divulgar transações com partes relacionadas, de acordo com
o Artigo 247 da Lei nº 6.404/76 e Deliberação CVM nº 26/86. Além das informações
previstas na legislação, de acordo com a Cláusula 5.2 do Regulamento de Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 1 da BM&FBOVESPA, a companhia
deverá obrigatoriamente incluir nas notas explicativas das Informações Trimestrais,
uma nota sobre transações com partes relacionadas, contendo as divulgações
previstas nas regras contábeis aplicáveis às demonstrações financeiras anuais.
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12 Transparência

12.1 Reunião com Analistas de Mercado

A Eletrobras realiza uma reunião via teleconferência após cada divulgação de
resultado trimestral com agentes de mercado de capitais, conforme cronograma do
calendário de eventos divulgado no website da companhia.

12.2 Divulgação e Uso de Informações e Política de Negociação de Valores
Mobiliários

Nos termos de Instrução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nº 358, de 3 de
janeiro de 2002, e em conformidade com as normas da Securities and Exchange
Commission – SEC e da New York Stock Exchange – NYSE, a Eletrobras elaborou o
Manual de Divulgação e Uso de Informações Relevantes e Política de Negociação de
Valores Mobiliários de Emissão da empresa.

A divulgação de informação relevante tem por objetivo assegurar aos investidores a
disponibilidade, em tempo hábil, de forma eficiente, completa e razoável, das
informações necessárias para as suas decisões de investimento, assegurando a
melhor simetria possível na disseminação das informações.

A Política de Divulgação e Uso de Informações Relevantes aborda, entre outros
temas: definição de informação relevante; procedimentos internos para divulgação de
informação relevante; responsabilidades em casos de omissão; quando, a quem e de
que forma informar.

A Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia estabelece as regras de
negociação de valores mobiliários da Eletrobras, contemplando as restrições à
negociação previstas na Instrução CVM nº 358 e a política interna de negociação de
valores mobiliários adotada pela empresa.

O Diretor de Relações com Investidores da companhia é responsável, entre outros
assuntos, pela divulgação e comunicação acerca de informações relevantes, bem
como por zelar por sua ampla e imediata disseminação simultaneamente em todos os
mercados em que os valores mobiliários sejam admitidos à negociação.

13 Ética

A Eletrobras participa ativamente da política nacional de energia e exige de seus
administradores e colaboradores o respeito a princípios éticos e compromissos de
conduta.

Desse modo, visando um amplo alinhamento conceitual de suas empresas, a
Eletrobras elaborou um documento denominado “Código de Ética”, que abrange todas
as empresas Eletrobras. O documento objetiva reduzir o espaço entre possíveis
ambiguidades e distorções que possam ocorrer a partir da livre interpretação dos
princípios éticos e compromissos de conduta, a serem observados por todos os
colaboradores no relacionamento interno e com os demais segmentos da sociedade.
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A adoção pela Eletrobras de princípios éticos nas suas ações reflete não apenas o
compromisso ético da instituição, mas também o comprometimento na adoção de
compromissos de conduta dos seus colaboradores.

A Eletrobras tem formalizado em seu Código de Ética um conjunto de valores
essenciais a serem observados e praticados, de forma a distinguir-se de outras
empresas no que diz respeito às relações com seus colaboradores, fornecedores,
acionistas, imprensa, órgãos de comunicação, comunidades e demais segmentos da
sociedade.

Entre os princípios éticos que fundamentam tais relações, a Eletrobras adota como
prioritários: a dignidade e o respeito às pessoas, a legalidade, a sustentabilidade, o
profissionalismo, a transparência, a impessoalidade e a integridade.

De forma a garantir a observância dos conceitos destacados no Código de Ética da
empresa e da Comissão de Ética Pública, a Eletrobras estabeleceu um sistema de
gestão da ética que é coordenado pelas Comissões de Ética estabelecidas
formalmente em cada uma de suas empresas.

13.1 Ouvidoria

A Ouvidoria Geral da Eletrobras foi estruturada em 2005 e tem por finalidade
estabelecer um canal permanente de comunicação e mediação entre a alta
administração da empresa, seus públicos e a sociedade em geral, para o recebimento
e processamento de manifestações, denúncias, pedido de informações, elogios, entre
outros.

O livre acesso aos usuários da Ouvidoria é assegurado por meio de mensagens
eletrônicas, fax, telefone, carta ou outros documentos e pessoalmente. Em todas
essas formas de comunicação, o nome do manifestante é mantido em sigilo e o
conteúdo da mensagem é tratado com seriedade, isenção e de forma reservada.

O canal de Ouvidoria pode ser entendido como uma poderosa ferramenta na
identificação de falhas no atendimento da empresa a seus públicos de
relacionamento, e pode atuar de maneira preventiva na formulação de propostas de
aperfeiçoamento de processos.

Além do Canal de Ouvidoria, existe também o Canal de Denúncia, destinado ao
recebimento de mensagens que possam afetar os resultados financeiros da empresa,
e o Canal de Gênero, destinado ao acolhimento de manifestações e denúncias sobre
ações relacionadas às questões de gênero, etnia, assédio moral, entre outros.

14 Gestão de Riscos

A gestão de riscos corporativos das empresas Eletrobras visa principalmente: lidar
com as incertezas inerentes ao alcance dos objetivos estratégicos das empresas;
alinhar os limites para aceitação de riscos pela organização com as estratégias
adotadas; substituir a gestão de riscos em silos organizacionais por uma visão
norteada pela estrutura de processos da cadeia de valor; buscar oportunidades,
visando à obtenção de vantagem competitiva e aumento do valor para os investidores
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e demais stakeholders; atender aos princípios de governança corporativa em seu mais
alto nível, bem como aos requisitos de compliance; otimizar as decisões, com base no
reconhecimento dos riscos envolvidos; e prover uma melhor alocação de capital.

Com essa finalidade, foi definido um modelo de gestão integrada de riscos (GIR), que
está sendo implementado em todas as empresas Eletrobras, tendo como base a lógica
e os conceitos do framework COSO II – Enterprise Risk Management, desenhado para
identificar e responder a eventos de incerteza que possam afetar as estratégias da
empresa. O modelo é também integralmente aderente ao padrão ISO 31000.

De uma forma geral, os processos da GIR compreendem as seguintes etapas:
identificação e classificação, avaliação, tratamento, monitoramento, e reporte e
comunicação. A base das análises é uma matriz de riscos corporativos, que resume a
taxonomia definida, distribuindo os riscos em quatro grandes categorias: estratégicos,
financeiros, operacionais e compliance. Os riscos são priorizados, mensurados e
tratados sistematicamente, com periodicidades definidas para cada processo, em
conformidade com o apetite de riscos, constituindo-se um importante subsídio às
ações estratégicas na condução dos negócios das empresas Eletrobras.

As diretrizes são delineadas pela administração da empresa, tendo como base um
modelo descentralizado de gestão de riscos, com a definição clara das
responsabilidades e reportes entre os atores do processo – responsáveis diretos pelos
riscos (risk owners), gerências operacionais e comitês de riscos. São princípios
básicos para a atuação das estruturas criadas a independência e o respaldo na
condução dos processos.

A fim de que o gerenciamento de riscos atinja os resultados pretendidos, o universo
de empregados envolvidos diretamente no processo deverá estar capacitado para o
desenvolvimento de uma visão holística dos negócios da empresa em seus diferentes
níveis. Para que a importância da implementação da GIR seja entendida e difundida
para o restante dos empregados, são utilizadas as estruturas de capacitação e de
comunicação das empresas para a sua sensibilização.

Todas essas práticas resultam em um ambiente alinhado com os preceitos de
governança corporativa, estando a gestão de riscos direcionada para a eficiência na
alocação de recursos e para a criação de valor. Com isso, não apenas serão atendidas
demandas legais e requisitos regulatórios, mas também os anseios de investidores,
acionistas e outros agentes de mercado, garantindo-se assim maior transparência às
estratégias das empresas Eletrobras.

15 Políticas

Estão disponíveis em nossa página na internet as demais políticas da companhia que
orientam e guiam sua gestão, mas que não foram mencionadas neste documento.
Para consultá-las, basta acessar o endereço www.eletrobras.com e navegar na seção
“Sustentabilidade”.


