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Copel Eleita a Melhor Empresa
do Setor Elétrico pelo Valor 1000
A COPEL (“Companhia”), empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que conquistou o prêmio Valor 1000 de melhor empresa do setor elétrico brasileiro
em 2022. O anúncio foi feito pelo “Valor Econômico” nesta data, durante a 22ª edição do anuário do jornal, que
traz indicadores exclusivos de avaliação e ranking das principais companhias do país.
Nesta edição do anuário Valor 1000, que aponta as melhores empresas em 26 setores da economia brasileira, a
escolha das companhias que se destacaram setorialmente foi feita em duas etapas. A primeira consistiu na avaliação a partir de seis critérios contábeis e financeiros: receita líquida, margem Ebitda, rentabilidade patrimonial,
crescimento médio anual da receita líquida nos últimos cinco anos, alavancagem financeira e cobertura de juros.
As três empresas com as maiores notas nesses seis critérios foram avaliadas, a seguir, por um comitê formado
por oito profissionais de mercado, que atribuíram pontos às finalistas segundo as suas práticas ESG (Environment,
Social e Governança). O comitê avaliou de forma ampla aspectos relacionados às práticas em cada um desses
setores nas três empresas que tiveram as melhores notas na primeira etapa.
A Copel, grande vencedora do setor elétrico do Brasil, foi reconhecida pelo desempenho na sua atuação empresarial e por suas ações de proteção ao meio ambiente, no campo da atuação social e, também, da gestão da
companhia.
Essa importante conquista reflete o êxito do conjunto de ações colocadas em prática pela companhia nos últimos
anos, tais como: a forte ênfase em governança na gestão da Copel desde 2019, como a migração para o Nível II
da B3; o plano de neutralidade de carbono alinhado aos princípios do movimento Net Zero, com o horizonte de
2030 para a sua realização; política de investimentos com ênfase na melhoria da rede de distribuição da Copel,
na ampliação da geração de energia a partir de fontes renováveis e na prestação de serviços de excelência na
comercialização de energia no mercado livre, bem como a gestão de custos e busca pela eficiência, além do estímulo à inovação.
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