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DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 

 

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. — Eletrobras tem um forte compromisso com a 

integridade, o que direciona a empresa de economia mista na contínua busca das melhores 

práticas de ética e transparência, bem como do atendimento das exigências legais. 

 

Nesse contexto, a Eletrobras envidou esforços para assegurar a integridade do Relatório de 

Gestão de 2020, na forma de relatório integrado, conforme a Instrução Normativa TCU nº 

84/2020, de 22 de abril de 2020, a Decisão Normativa TCU nº 187, de   9 de setembro de 

2020 e a Decisão Normativa TCU  nº 188, de 30 de setembro de 2020 do Tribunal de Contas 

da União (TCU),aplicando o pensamento coletivo na preparação e na apresentação do 

documento. 

 

Assim, foram realizadas reuniões com o corpo técnico e gerencial de diversas unidades da 

empresa para a elaboração do Relatório de Gestão, que oferece uma ampla visão das 

estratégias adotadas pela organização visando ao alcance de seus objetivos estratégicos. 

 

A construção coletiva do relato integrado permitiu o desenvolvimento de um texto conciso e 

objetivo, que priorizou a utilização de uma linguagem simples e clara, para facilitar a leitura e 

a compreensão dos temas apresentados e garantir transparência na apresentação das 

informações corporativas. 

 

Deve-se ressaltar a participação decisiva da alta direção na condução dos trabalhos das 

equipes técnicas que atuaram no desenvolvimento do Relatório de Gestão, na forma de relato 

integrado, para o exercício 2020. Tal liderança e comprometimento garantem a confiabilidade 

e a completude das informações disponibilizadas pela empresa à sociedade brasileira e aos 

órgãos de controle externo. 

 

Conclui-se, portanto, que a apresentação do presente Relatório de Gestão de 2020 encontra-

se, na maior parte, de acordo com a estrutura de um relatório integrado, e que os documentos 

complementares requeridos foram encaminhados para a integralização das informações.  

 

 

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2021. 
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