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TELEBRAS ALCANÇA NÍVEL DE EXCELÊNCIA NO INDICADOR
DE GOVERNANÇA CORPORATIVA IG-SEST
Brasília, 12 de agosto de 2019 - A Telecomunicações Brasileiras S.A (“Telebras” ou
“Companhia”) (B3: TELB3 & TELB4) comunica que alcançou o nível 1 do Indicador de
Governança (IG-SEST) desenvolvido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais (SEST), do Ministério da Economia, atualmente em seu 4º ciclo de avaliação.
Trata-se do mais alto nível de certificação do IG-SEST, indicador que tem por objetivo avaliar o
cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, regulamentada
pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e diretrizes estabelecidas nas Resoluções da
Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações
Societárias da União – CGPAR (criada pelo Decreto nº 6.021, de 22 de janeiro de 2007), que
buscam implementar as melhores práticas de mercado e maior nível de excelência em governança
corporativa nas Empresas Estatais Federais.
Neste 4º ciclo, o questionário do IG-SEST contemplou 49 questões baseadas nos requisitos da Lei,
do Decreto e das Resoluções CGPAR, bem como nas melhores práticas de governança corporativa,
direcionadas para a avaliação do funcionamento da estrutura de governança dessas empresas. O
objetivo da SEST é que as estatais desenvolvam ações além daquelas necessárias ao mero
cumprimento de requisitos legais. Nesse sentido, a cada ciclo, a Secretaria realiza a reavaliação do
questionário: itens já atendidos são excluídos ou substituídos por outros de maior complexidade
que, consequentemente, demandam maior esforço das empresas na busca do melhor nível.
O resultado alcançado demonstra o esforço e o compromisso da Telebras em adotar as melhores
práticas de governança corporativa, tendo evoluído do nível 4 (nota 2,41) no primeiro ciclo de
avaliação do IG-SEST para o nível 2 nos segundo (nota 6,10) e terceiro (nota 7,24) ciclos de
avaliação, alcançando o nível 1, nível de excelência, neste quarto ciclo de avaliação do IG-SEST,
com nota 8,76.
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