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CONVITE 
 

A CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS, convida a todos os seus acionistas 

a participarem da sua 184ª Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), conforme abaixo: 
 

Data: 22 de dezembro de 2022 
 

Horário (Brasília): 14 h 
 

A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á de forma totalmente digital nos termos dos 

artigos 5º, §2º, I e 28, parágrafos 2º e 3º, todos da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 

2022, no dia 22 de dezembro de 2022, às 14h00, através da plataforma digital Zoom 

(“Plataforma Digital”) para deliberarem sobre a ordem do dia constante do edital de 

convocação anexado a esta proposta.  

 
Ordem do Dia: 

 

1. Aprovar o Plano de Remuneração Baseado em Opções de Compra de Ações, conforme 

minuta anexa a Proposta de Administração, que integrará o modelo de remuneração dos 

administradores da Eletrobras privatizada; 

 

2. Aprovar o Plano de Remuneração Baseado em Ações Restritas, conforme minuta anexa a 

Proposta de Administração, que integrará o modelo de remuneração dos administradores 

da Eletrobras privatizada; 

 

3. Rerratificar a deliberação tomada na Assembleia Geral Ordinária, de 22 de abril de 2022, 

para fixar, no período que se encerra em 31 março de 2023, o novo montante global da 

remuneração dos administradores e membros dos Comitês de assessoramento ao 

Conselho de Administração, bem como o novo montante individual da remuneração dos 

membros do Conselho Fiscal, em linha com o modelo de remuneração dos administradores 

da Eletrobras privatizada que contempla revisão da remuneração fixa e adoção dos 

incentivos de curto e longo prazo. 

 

 

A Companhia preparou a presente Proposta de Administração, em atendimento às boas 

práticas de governança corporativa e transparência, visando orientar e esclarecer a todos os 

seus Acionistas acerca das matérias que serão deliberadas, colocando à inteira disposição sua 

Superintendência de Relações com Investidores para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais. 

 

 

Canais de Atendimento 

Site: www.ri.eletrobras.com 

E-mail: assembleiavirtual@eletrobras.com 

E-mail: ombudsman-ri@eletrobras.com 

Telefones: (21) 2514-6333|2514-4627  

Fax: (21) 2514-5964 

  

http://www.ri.eletrobras.com/
mailto:ombudsman-ri@eletrobras.com
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CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS 

(Companhia aberta) 

CNPJ. Nº 00.001.180/0001-26 

                               EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

                                       184ª Assembleia Geral Extraordinária  

 

Convocamos os Senhores Acionistas da Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobras 

(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, sob a forma exclusivamente 

digital, nos termos dos artigos 5º, §2º, I e 28, parágrafos 2º e 3º, todos da Resolução da 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 81, de 29 de março de 2022, no dia 22 de 

dezembro de 2022, às 14h00, através da plataforma digital Zoom (“Plataforma Digital”), para 

deliberarem sobre a ordem do dia abaixo listada: 

 

Ordem do dia: 

1. Aprovar o Plano de Remuneração Baseado em Opções de Compra de Ações, 

conforme minuta anexa a Proposta de Administração, que integrará o modelo de 

remuneração dos administradores da Eletrobras privatizada; 

 

2. Aprovar o Plano de Remuneração Baseado em Ações Restritas, conforme minuta 

anexa a Proposta de Administração, que integrará o modelo de remuneração dos 

administradores da Eletrobras privatizada; 

 

3. Rerratificar a deliberação tomada na Assembleia Geral Ordinária, de 22 de abril 

de 2022, para fixar, no período que se encerra em 31 março de 2023, o novo 

montante global da remuneração dos administradores e membros dos Comitês de 

assessoramento ao Conselho de Administração, bem como o novo montante 

individual da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, em linha com o 

modelo de remuneração dos administradores da Eletrobras privatizada que 

contempla revisão da remuneração fixa e adoção dos incentivos de curto e longo 

prazo. 

 

Assembleia Digital 
 
A decisão da Companhia para a realização da AGE exclusivamente digital, nos termos do art. 

5º, §2º, inciso I e art. 28, §§2º e 3º da Resolução CVM 81, tem por objetivo facilitar a 

participação dos acionistas e dos demais envolvidos na realização da AGE. 

 

A AGE será realizada de modo exclusivamente digital, razão pela qual a participação do 

acionista somente poderá ser:  

  

(a) via Boletim de Voto a Distância (“Boletim de Voto”), sendo que as orientações detalhadas 

acerca da documentação exigida para a votação a distância constam no Boletim de Voto que 

pode ser acessado nos websites citados abaixo; e  

 

(b) via Plataforma Digital, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, nos 

termos do art. 28, §§2º e 3º da Resolução CVM 81, caso em que o acionista poderá: (i) 

simplesmente participar da AGE, tenha ou não enviado o Boletim de Voto; ou (ii) participar e 

votar na AGE, observando-se que quanto ao acionista que já tenha enviado o Boletim de Voto 

e que, caso queira, vote na Assembleia via Plataforma Digital, todas as instruções de voto 

recebidas por meio de Boletim de Voto serão desconsideradas. 

 

 

Voto à Distância 
 
Observados os procedimentos previstos na Resolução CVM 81, no Formulário de Referência da 

Companhia e as instruções contidas na Proposta da Administração para a AGE, o acionista 

poderá exercer o direito de voto por meio de preenchimento e entrega do Boletim de Voto 
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disponibilizado pela Companhia nos websites da Companhia (https://ri.eletrobras.com), da 

CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br). 

 

Acesso à Assembleia 
 
Os acionistas que desejarem participar da AGE via Plataforma Digital deverão acessar o site 

www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual184 preencher seu cadastro, incluindo a criação de 

senha, e anexar todos os documentos necessários para sua habilitação para participação e/ou 

voto na AGE, com, no mínimo, 2 (dois) dias de antecedência da data designada para a 

realização da AGE, ou seja, até o dia 20 de dezembro de 2022.  

 

Documentos Exigidos 
 

Os seguintes documentos serão exigidos dos acionistas para habilitação e participação e/ou 

voto na AGE via Plataforma Digital: (a) se pessoa natural, cópia do documento de identificação, 

reconhecido legalmente como tal, com foto recente e validade nacional, dentro do prazo de 

validade, caso aplicável, ou, no caso de ser representado por procurador, cópia do instrumento 

de mandato firmado com menos de 1 (um) ano, juntamente com o documento oficial de 

identidade com foto do procurador, devendo tal procurador ser outro acionista, administrador 

da Companhia ou advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do 

Brasil; ou (b) se pessoa jurídica, (i) atos constitutivos atualizados do acionista e do ato que 

investe o(s) representante(s) de poderes bastantes para representação no âmbito da AGE, 

devidamente registrados nos órgãos competentes, juntamente com o documento oficial de 

identidade com foto do(s) referido(s) representante(s); (ii) se for o ocaso, instrumento de 

mandato devidamente outorgado na forma da lei e/ou dos atos constitutivos do acionista, 

juntamente com o documento oficial de identidade com foto do procurador. 

 

A Companhia esclarece, excepcionalmente para esta AGE, que dispensará a necessidade de 

envio das vias físicas dos documentos de representação dos acionistas para o seu escritório, 

bem como o reconhecimento de firma do outorgante na procuração para representação do 

acionista, a notarização, a consularização, o apostilamento e a tradução juramentada de todos 

os documentos de representação do acionista estrangeiro, bastando o envio de cópia simples 

das vias originais de tais documentos através do website acima mencionado. A Companhia 

somente admitirá procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico contendo 

certificação digital que esteja dentro dos padrões do Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira ou por outro meio de comprovação da autoria e integridade do documento em forma 

eletrônica.   

 

Representação dos Acionistas 

 

Nos termos do parágrafo primeiro do art. 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e da decisão do I. Colegiado da CVM no 

processo CVM RJ-2014/3578, em 04 de novembro de 2014, o acionista pode ser representado 

na assembleia geral: (i) se pessoa natural, por procurador constituído há menos de 1 (um) ano 

(que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado regularmente inscrito nos 

quadros da Ordem dos Advogados do Brasil), (ii) se pessoa jurídica, por seus representantes 

legais ou por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e de acordo com as 

regras do Código Civil Brasileiro, e (iii) se fundo de investimento, pelo seu administrador e/ou 

gestor ou, ainda, por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e de acordo 

com as regras do Código Civil Brasileiro. 

 

Confirmação da Habilitação 

 

Após envio de todos os documentos comprobatórios de habilitação, o acionista ou procurador, 

conforme o caso, receberá a confirmação da habilitação para participação na AGE e o link 

individual de acesso à Plataforma Digital. Nos termos do art. 6º, §3º da Resolução CVM 81, 

não será admitido o acesso à Plataforma Digital de acionistas que não apresentarem os 

https://ri.eletrobras.com/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/
http://www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual184


6 

 

documentos de participação necessários no prazo aqui previsto e conforme detalhado na 

Proposta da Administração. 

 

Informações Adicionais  
 
Informações detalhadas sobre as regras e procedimentos para participação e/ou votação a 

distância na AGE, inclusive orientações para envio do Boletim de Voto, constam na Proposta 

da Administração disponível nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) 

e da Companhia (https://ri.eletrobras.com/). As orientações sobre as regras de conduta a 

serem adotadas na AGE estarão disponíveis na Plataforma Digital. 

 

Nos termos do artigo 8º do Estatuto Social da Eletrobras, é vedado a qualquer acionista ou 

grupo de acionistas, brasileiro ou estrangeiro, público ou privado, o exercício do direito de voto 

em número superior ao equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) da quantidade total 

de ações em que se dividir o capital votante da Eletrobras, independentemente de sua 

participação no capital social.  

 

Nos termos do artigo 9º do Estatuto Social da Eletrobras, é vedada a celebração de acordos 

de acionistas visando a regular o exercício do direito de voto em número superior ao 

correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) da quantidade total de ações em que 

se dividir o capital votante da Eletrobras. 

 

Nos termos do artigo 10 do Estatuto Social da Eletrobras, enquadram-se na definição de “grupo 

de acionistas”, para fins da restrição ao exercício do direito de voto, 2 (dois) ou mais acionistas 

que: (i) sejam partes de acordo de voto, seja diretamente ou por meio de sociedades 

controladas, controladoras ou sob controle comum; (ii) seja, direta ou indiretamente, acionista 

controlador ou sociedade controladora do outro ou dos demais; (iii) sejam sociedades direta 

ou indiretamente controladas pela mesma pessoa ou sociedade, ou conjunto de pessoas ou 

sociedades, acionistas ou não; (iv) sejam sociedades, associações, fundações, cooperativas e 

trusts, fundos ou carteiras de investimentos, universalidades de direitos ou quaisquer outras 

formas de organização ou empreendimento com os mesmos administradores ou gestores, ou 

cujos administradores ou gestores sejam sociedades direta ou indiretamente controladas pela 

mesma pessoa ou sociedade, ou conjunto de pessoas ou sociedades, acionistas ou não; (v) 

sejam quaisquer acionistas representados por um mesmo mandatário, administrador ou 

representante a qualquer título, exceto no caso de detentores de títulos emitidos no âmbito 

do programa de Depositary Receipts da Companhia, quando representados pelo respectivo 

banco depositário, desde que não se enquadrem em qualquer das hipóteses contempladas no 

artigo acima referido. 

 

No caso de fundos de investimento com administrador ou gestor comum, somente serão 

considerados como integrantes de um grupo de acionistas aqueles cuja política de 

investimentos e de exercício de votos em assembleias de acionistas, nos termos dos 

respectivos regulamentos, for de responsabilidade do administrador ou gestor.  

 

Em razão da limitação citada, a Companhia solicita, desde já, para fins do oportuno exame da 

matéria, que os acionistas incluídos nas situações jurídicas contempladas no artigo 10 do 

Estatuto Social acima referido, informem quais são os integrantes do grupo de acionistas com 

antecedência de até 2 (dois) dias da data designada para a realização da AGE, ou seja, até às 

23h59 do dia 20 de dezembro de 2022, mediante o envio da declaração exclusivamente para 

o endereço de website www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual184, especificando o seguinte:  

 

(i) se fazem parte de acordo de votos e se existem outros integrantes do acordo e 

suas respectivas participações; 

 

(ii) se fazem parte de grupo econômico de sociedades ou grupo de entidades com a 

administração ou gestão comum ou sob o mesmo comando; 

 

http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/
https://ri.eletrobras.com/
http://www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual184
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(iii) se são representados por um mesmo mandatário, administrador ou representante 

a qualquer título. 

 

O modelo da declaração de pertencimento se encontra disponibilizada pela Companhia em seu 

website (https://ri.eletrobras.com/). 

 

A Companhia considerará que os acionistas que não apresentarem tal declaração afirmam que 

não pertencem a qualquer “grupo de acionistas”. 

 

Encontram-se à disposição dos acionistas nos websites da Companhia 

(https://ri.eletrobras.com), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br) toda 

documentação pertinente à matéria que será deliberada na AGE, nos termos da Lei das 

Sociedades por Ações e da Resolução CVM 81.  

 

 

 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2022. 

 

Ivan de Souza Monteiro 

Presidente do Conselho de Administração  

https://ri.eletrobras.com/
https://ri.eletrobras.com/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

1. Procedimentos inerentes à AGE 

 

Para facilitar a compreensão e o comparecimento dos Senhores Acionistas à AGE ora 

convocada, a Companhia lista, a seguir, algumas informações relevantes referentes aos 

procedimentos de instalação, participação e condução do conclave. (“Proposta da 

Administração”). 

 

1.1. Direito de Voto 

 

• Acionistas detentores de ações Ordinárias:  

 

Terão direito a voto em todos os itens da ordem do dia. 

 

1.2. Quóruns de Instalação e de Aprovação das Matérias da Assembleia Geral 

Extraordinária  

 

Nos termos do artigo 125 da Lei das Sociedades por Ações, para a instalação da Assembleia 

Geral Extraordinária em primeira convocação será necessário o comparecimento hábil de 

acionistas e/ou seus representantes legais que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do 

total dos votos conferidos pelas ações com direito a voto.  

 

Caso não se atinja o referido percentual, proceder-se-á a nova convocação, com pelo menos 

08 (oito) dias de antecedência, após a qual a Assembleia Geral Extraordinária será instalada 

mediante a presença de qualquer número de acionistas. 

 

Por sua vez, a aprovação das matérias constantes da ordem do dia dependerá da maioria dos 

votos dos acionistas presentes à Assembleia Geral Extraordinária, observada a limitação de 

voto previsto nos arts. 6º a 8º do Estatuto Social da Companhia. 

 

1.3. Habilitação e Participação na Assembleia Geral Extraordinária 

 

Representação na Assembleia Geral Extraordinária 

 

Nos termos do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e da decisão do I. Colegiado da CVM no 

processo CVM RJ-2014/3578, proferida em 04 de novembro de 2014, o acionista poderá ser 

representado na AGE das seguintes formas: (a) se pessoa natural, por procurador constituído 

há menos de 1 (um) ano (que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado 

regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil), (b) se pessoa jurídica, 

por seus representantes legais ou por procurador nomeado nos termos de seus atos 

constitutivos e de acordo com as regras do Código Civil Brasileiro, (c) se fundo de investimento, 

pelo seu administrador e/ou gestor ou, ainda, por procurador nomeado nos termos de seus 

atos constitutivos e de acordo com as regras do Código Civil Brasileiro. 

 

Documentos para Participação na Assembleia Geral Extraordinária 

 

Para participar da AGE, os Senhores Acionistas devem ser detentores de ações de emissão da 

Companhia, e apresentar os seguintes documentos: 

 

(a) se pessoa natural, cópia de documento de identificação, reconhecido legalmente como tal, 

com foto recente e validade nacional, dentro do prazo de validade, caso aplicável, ou, no caso 

de ser representado por procurador, cópia do instrumento de mandato firmado com menos de 
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1 (um) ano, juntamente com o documento oficial de identidade com foto do procurador, 

devendo tal procurador ser outro acionista ou advogado regularmente inscrito nos quadros da 

Ordem dos Advogados do Brasil; ou 

 

(b) se pessoa jurídica, (i) a cópia dos atos constitutivos atualizados do acionista e do ato que 

investe o(s) representante(s) de poderes bastantes para representação no âmbito da AGE, 

devidamente registrados nos órgãos competentes, juntamente com o documento oficial de 

identidade com foto do(s) referido(s) representante(s); (ii)  se for o caso, instrumento de 

mandato devidamente outorgado na forma da lei e/ou dos atos constitutivos, juntamente com 

o documento oficial de identidade com foto do procurador.   

 

Para os fins dos documentos previstos no item (b), a Companhia acatará estatutos e contratos 

sociais e atas de órgãos sociais que elegem os representantes do acionista pessoa jurídica, em 

certidão expedida pelo respectivo órgão de registro, atestando o registro do documento ou ato 

registrado. 

  

No caso dos fundos de investimento, o representante deverá comprovar a sua qualidade de 

administrador do fundo ou de procurador devidamente nomeado por este, na forma da 

legislação que lhe for aplicável.  

 

Em razão da limitação ao exercício do direito de voto, a Companhia solicita, desde já, para fins 

do oportuno exame da matéria, que os acionistas incluídos nas situações jurídicas 

contempladas no artigo 10 do Estatuto Social, informem quais são os integrantes do grupo de 

acionistas com antecedência de até 2 (dois) dias da data designada para a realização da AGE, 

ou seja, até às 23h59 do dia 20 de dezembro de 2022, mediante o envio da declaração 

exclusivamente para o endereço de website www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual184, 

especificando o seguinte:  

 

(i) se fazem parte de acordo de votos e se existem outros integrantes do acordo e suas 

respectivas participações; 

 

(ii) se fazem parte de grupo econômico de sociedades ou grupo de entidades com a 

administração ou gestão comum ou sob o mesmo comando; 

  

(iii) se são representados por um mesmo mandatário, administrador ou representante a 

qualquer título. 

 

Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados pelo acionista com até 2 (dois) 

dias de antecedência da data designada para a realização da AGE, ou seja, até às 23h59 do 

dia 20 de dezembro de 2022, exclusivamente através do endereço de website 

www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual184. 

 

O modelo de declaração de pertencimento está disponibilizado pela Companhia, em seu 

website (https://ri.eletrobras.com/). 

 

Os acionistas que não se enquadrarem nas situações jurídicas contempladas no artigo 10 do 

Estatuto Social não precisam enviar a referida Declaração e a Companhia considerará que tais 

acionistas afirmam que não pertencem a qualquer “grupo de acionistas” e que se 

responsabilizam por tal afirmação, dado o dever informacional previsto no Estatuto Social da 

Companhia. 

 

Cadastro e Credenciamento para Participação a Distância na AGE 

 

O acionista que desejar participar da AGE, para manifestar-se e/ou votar, via Plataforma 

Digital, deverá preencher todos os dados de cadastro no endereço 

www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual184 e anexar todos (de forma completa) os 

http://www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual184
http://www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual184
https://ri.eletrobras.com/
http://www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual184
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documentos comprobatórios de habilitação (conforme enumerados acima) no referido 

endereço de website com, no mínimo 2 (dois) dias de antecedência da data designada para a 

realização da AGE, ou seja, até às 23h59 do dia 20 de dezembro de 2022. 

 

A Companhia providenciará a verificação dos documentos e o acionista receberá, a confirmação 

acerca de seu credenciamento para participação na AGE e o link individual de acesso à 

Plataforma Digital. Em caso de documentação insuficiente, o acionista deverá complementar 

a documentação no mesmo endereço www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual184 até às 23h59 

do dia 20 de dezembro de 2022. 

 

No caso de procurador, o mesmo deverá fazer cadastro com seus dados no endereço 

www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual184  e deverá, através do mesmo website, indicar cada 

acionista que irá representar e anexar os respectivos documentos de comprovação da condição 

de acionista e de representação, nos termos acima mencionados. Após o cadastro pessoal, o 

procurador é automaticamente direcionado ao cadastro dos seus representados, mas caso saia 

dessa página e queira voltar a adicionar mais representados, o procurador precisa acessar o 

link www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual184 e fazer login com a senha criada no momento 

do cadastro para continuar a cadastrá-los. O procurador receberá confirmação individual sobre 

a situação de habilitação de cada acionista registrado em seu cadastro e providenciará, se 

necessário, a complementação de documentos.  

 

O procurador que porventura represente mais de um acionista somente poderá votar na AGE 

pelos acionistas que tiverem sua habilitação confirmada pela Companhia. Neste caso, o 

procurador deve atentar para o disposto no parágrafo segundo do Artigo 8o do Estatuto Social 

que estabelece que serão considerados como partes de um mesmo grupo de acionistas, para 

fins da limitação de voto estabelecida nos Artigos 6o e 7o do Estatuto Social, quaisquer 

acionistas representados pelo mesmo mandatário, administrador ou representante a qualquer 

título, a exceção dos detentores de títulos emitidos no âmbito do Programa de Depositary 

Receipts da Companhia, quando representado pelo banco depositário, desde que não estejam 

enquadrados em alguma das hipóteses do caput do artigo 10 ou seu parágrafo primeiro.  

 

Ressalte-se que os detentores de ADRs (“American Depositary Receipt”) participam e votam 

nas assembleias única e exclusivamente por meio do seu representante, Banco Bradesco S.A., 

na qualidade de instituição financeira depositária, observando os termos e procedimentos 

estabelecidos no “Contrato de Depositário” celebrado com a Eletrobras. 

 

O acesso à AGE via Plataforma Digital estará restrito aos acionistas ou seus procuradores que 

se credenciarem nos termos da presente Proposta da Administração (“Acionistas 

Credenciados”). A Companhia alerta que os acionistas que não apresentarem o pedido e os 

documentos de participação necessários no prazo aqui exigido não estarão aptos à participação 

na AGE. 

 

Os Acionistas Credenciados ou seus procuradores se comprometem a: (i) utilizar o cadastro 

individual única e exclusivamente para o acompanhamento remoto da AGE, (ii) não transferir 

ou divulgar, no todo ou em parte, o cadastro individual a qualquer terceiro, acionista ou não, 

sendo o cadastro intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem 

tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer informação 

transmitida por meio virtual durante a realização da AGE. 

 

Caso determinado Acionista Credenciado não receba a confirmação para acesso virtual na AGE 

com até 8 (oito) horas de antecedência do horário início da AGE, deverá entrar em contato 

com a Superintendência de Relações com Investidores da Companhia através do e-mail 

assembleiavirtual@eletrobras.com com até 4 (quatro) horas de antecedência do horário de 

início da AGE. 

 

Participação na AGE via Plataforma Digital 

 

http://www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual184
http://www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual184
http://www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual184
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O Acionista Credenciado que participar por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela 

Companhia será considerado presente à AGE (podendo exercer seu respectivo direito de voto) 

e assinante da respectiva ata, nos termos do art. 47, inciso III e parágrafo §1º, da Resolução 

CVM 81.  

 

Por sua vez, o acionista que já tenha enviado o Boletim de Voto também poderá, caso deseje, 

se cadastrar para participar da AGE por meio da Plataforma Digital, desde que o faça na forma 

e no prazo descrito nesta Proposta da Administração, hipótese em que tal acionista poderá: (i) 

simplesmente participar da AGE, tenha ou não enviado o Boletim de Voto; ou (ii) participar e 

votar na AGE, observando-se que, quanto ao acionista que já tenha enviado o Boletim de Voto 

e que, caso queira, vote na AGE, todas as instruções de voto recebidas por meio de Boletim de 

Voto serão desconsideradas. 

 

Ressalte-se que a Plataforma Digital atende aos requisitos previstos no art. 28, §1º e incisos 

I a III da Resolução CVM 81, quais sejam: (i) a possibilidade de manifestação e de acesso 

simultâneo a documentos apresentados durante a AGE que não tenham sido disponibilizados 

anteriormente; (ii) a gravação integral, pela Companhia, da AGE; (iii) a possibilidade de 

comunicação entre os acionistas presentes e (iv) assegure o registro de presença dos 

acionistas e dos respectivos votos. 

Os Acionistas Credenciados que ingressarem no sistema eletrônico, desde já, autorizam que a 

Companhia utilize quaisquer informações constantes da gravação da AGE para: (i) registro da 

possibilidade de manifestação e visualização dos documentos apresentados durante a AGE; (ii) 

registro da autenticidade e segurança das comunicações durante a AGE; (iii) registro da 

presença e dos votos proferidos pelos acionistas participantes; (iv) cumprimento de ordem 

legal de autoridades competentes; e (v) defesa da Companhia, seus administradores e 

terceiros contratados, em qualquer esfera judicial, arbitral, regulatória ou administrativa. 

 

O Acionista Credenciado que deseje se manifestar sobre determinada matéria da Ordem do 

Dia da AGE deverá utilizar a Plataforma Digital para cadastrar tal pedido, de forma que, na 

ordem em que forem recebidos pela mesa, seja dada a palavra a tal Acionista Credenciado, 

através da abertura de seu áudio. Com o objetivo de manter o bom andamento das AGE, 

poderá ser estabelecido um tempo máximo para a manifestação de cada acionista participante. 

  

Eventuais manifestações realizadas por escrito, enviadas à mesa da AGE para o e-mail 

assembleiavirtual@eletrobras.com até o final da AGE, por qualquer Acionista Credenciado ou 

seu procurador, serão anexadas à respectiva ata, caso haja solicitação expressa. 

 

O acionista participante que quiser fazer uso da palavra para realizar manifestação sobre 

qualquer assunto não relacionado à ordem do dia da AGE deve utilizar os canais usuais de 

contato com a Companhia, por meio da área de Relações com Investidores. 

 

A Companhia não se responsabiliza por problemas de conexão que os Acionistas Credenciados 

venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Companhia, tais 

como instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da Plataforma Digital com 

o equipamento do Acionista Credenciado. 

 

A Companhia vivamente recomenda, ainda, que os Acionistas Credenciados (i) façam testes e 

se familiarizem previamente com a ferramenta Zoom para evitar a incompatibilidade dos seus 

equipamentos eletrônicos com a Plataforma Digital e outros problemas com a sua utilização no 

dia da AGE; e (ii) acessem a Plataforma Digital com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) 

minutos do início das AGE, a fim de evitar eventuais problemas operacionais. 

 

A fim de auxiliar seus acionistas, a Companhia fornecerá suporte técnico remoto e 

disponibilizará aos Acionistas Credenciados guia com instruções básicas para acesso à AGE por 

meio da Plataforma Digital.  

 

mailto:assembleiavirtual@eletrobras.com
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Eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre as questões acima poderão ser dirimidos ou 

obtidos, conforme o caso, por meio de contato com a Diretoria de Relações com Investidores, 

por meio do e-mail assembleiavirtual@eletrobras.com.  

 

Voto à Distância 

 

Conforme previsto na Resolução CVM 81, na forma do art. 26, §1º, II,’b’, a Eletrobras 

disponibilizará, até 1 mês antes da data marcada para a realização da AGE, a possibilidade de 

participação à distância por meio do Boletim de Voto à distância (“Boletim de Voto”), cujo 

modelo foi disponibilizado nos websites da Companhia (https://ri.eletrobras.com/), da CVM 

(http://www.cvm.gov.br/) e da B3 (www.b3.com.br). 

 

Para participar da AGE por meio dessa modalidade, os acionistas da Companhia deverão 

preencher os campos próprios, assinar o Boletim de Voto e enviá-lo, alternativamente, para: 

(i) o Agente Escriturador (conforme abaixo definido) das ações de emissão da Companhia; (ii) 

o Agente de Custódia responsável pela custódia das ações de emissão da Companhia de sua 

titularidade (“Agente de Custódia”), desde que ele esteja apto a receber o Boletim de Voto nos 

termos da Resolução CVM 81; ou, ainda, (iii) a Companhia, diretamente, por correio postal ou 

eletrônico, conforme disposto no inciso I do art. 27 do referido ato normativo, observado o 

prazo retratado abaixo. 

 

Neste sentido, a Eletrobras informa que o agente escriturador de suas ações, a saber, o Banco 

Bradesco S.A. (“Agente Escriturador”), nos termos de convênio firmado com a Companhia, 

receberá o Boletim de Voto dos acionistas da Companhia em toda a sua rede de agências 

bancárias espalhadas por todo o território nacional, observados os procedimentos 

estabelecidos pelo Agente Escriturador. Os acionistas ou seus representantes deverão 

comparecer em qualquer agência bancária do Agente Escriturador, munidos de documento de 

identidade válido, original, com foto e, no caso de acionistas considerados pessoas jurídicas 

e/ou representados por procurador, deverão ser apresentados os documentos de 

representação competentes, além do Boletim de Voto. 

 

Além disso, cabe salientar que nos termos da Resolução CVM 81, os agentes de custódia 

podem, mas não são obrigados, a receber os Boletins de Voto dos acionistas da Companhia. 

Em razão disso, é recomendado aos acionistas que verifiquem junto ao respectivo Agente de 

Custódia se ele prestará tal serviço, bem como seus custos e procedimentos. Nos casos em 

que o Agente de Custódia opte por receber os Boletins de Voto, os acionistas da Companhia 

poderão, também, a seu exclusivo critério, encaminhar o Boletim de Voto diretamente a tais 

agentes. 

 

Ainda, nos termos da Resolução CVM 81, os acionistas que assim desejarem, também poderão 

encaminhar o Boletim de Voto diretamente para a Companhia, e, neste caso, devem observar 

as regras a seguir: 

 

(i) O Boletim de Voto somente será recebido quando enviado por e-mail, para o seguinte 

endereço eletrônico: ombudsman-ri@eletrobras.com. Excepcionalmente para esta AGE não 

será exigido o envio dos originais para a Companhia; 

 

(ii) O Boletim de Voto deverá conter local, data e assinatura do acionista solicitante. Caso 

o acionista seja considerado uma pessoa jurídica nos termos da legislação brasileira, a 

assinatura deverá ser de seus representantes legais, ou procuradores com poderes para prática 

deste tipo de ato; e 

 

(iii) O Boletim de Voto encaminhado diretamente à Companhia deverá estar acompanhado 

da documentação que comprove a qualidade de acionista ou de representante legal do acionista 

signatário, observados, portanto, os requisitos e formalidades indicados no item 1.3 acima. 

 

O Boletim de Voto que estiver desacompanhado da documentação necessária à 

comprovação da condição de acionista, ou à comprovação de sua representação, não 

mailto:assembleiavirtual@eletrobras.com
https://ri.eletrobras.com/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/
file:///D:/Users/constan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZG4ZRS5F/ombudsman-ri@eletrobras.com
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será considerado válido, e, em consequência, não será processado pela Companhia, 

podendo, contudo, ser corrigido e reenviado pelo acionista à Companhia, observados 

os prazos e procedimentos estabelecidos na Resolução CVM 81.  

 

Será admitido o Boletim de Voto que for recebido pelo Agente Escriturador, pelo 

Agente de Custódia (conforme o caso) e/ou pela Companhia até 7 (sete) dias antes 

da data de realização da AGE nos termos do art. 27 da Resolução CVM 81. O Boletim 

de Voto que for entregue após este prazo, ou que não for corrigido até este prazo, 

será considerado inválido e não será processado pela Companhia. 

 

Após o decurso do prazo mencionado, caso remanesçam itens não preenchidos dos 

Boletins de Voto apresentados, a Companhia informa que os considerará como 

instrução equivalente à abstenção de voto em relação a tais matérias. 

 

2. Esclarecimentos sobre as Matérias a serem deliberadas na AGE 

 

A presente Proposta de Administração visa trazer para aprovação dos acionistas um novo 

modelo de remuneração dos administradores da Eletrobras privatizada, que contempla revisão 

da remuneração fixa e adoção dos incentivos de curto e longo prazo, composto por Plano de 

Remuneração Baseado em Opções de Compra de Ações e por Plano de Remuneração Baseado 

em Ações Restritas, até o limite de 1,3 % do capital social da Companhia (sendo até 1,1% 

para Plano de Opções e até 0,2% para Plano de Ações Restritas).  

 

Inicialmente, vale contextualizar que até 17 de junho de 2022, a estratégia de remuneração 

dos administradores da Eletrobras e de suas controladas era definida exclusivamente pela 

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), cujas orientações 

eram de aplicação cogente para todas as empresas estatais. 

 

Isso porque, até tal data, a Companhia era uma empresa estatal federal, sob controle da União 

Federal, e possuía uma série de limitações, como passaremos a tratar, para fixação de 

remuneração de seus administradores.  

 

Durante os últimos 7 (sete) anos, entre 2015 e a última assembleia geral ordinária ocorrida 

em abril de 2022, o posicionamento estratégico da SEST frente ao modelo de remuneração da 

administração da Eletrobras foi caracterizado pela não aplicação de quaisquer reajustes e pelo 

congelamento da remuneração fixa de seus diretores e conselheiros, o que teve o condão de 

tornar ainda mais relevante o já severo distanciamento remuneratório que separa as atuais 

práticas da Companhia daquelas de seus competidores e do mercado em geral. 

 

Em virtude deste período de natureza estatal que predominou até 17 de junho de 2022, ocasião 

na qual o voto do acionista controlador, União Federal, essencial no direcionamento decisório 

em assembleias, sempre se vinculou aos posicionamentos emitidos pela SEST, desenvolveu-

se um modelo de remuneração com inúmeras distorções e necessidade de aprimoramento, 

que passamos a descrever a seguir: 

 

• Os valores da remuneração fixa e dos benefícios não são reajustados desde abril de 

2015, de modo que a defasagem remuneratória se verifica não somente em função 

dos players privados, mas também frente às principais empresas estatais federais de 

porte equivalente (Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES); 

 

• Em termos de remuneração variável, a Companhia apenas se aproximou dos modelos 

praticados pelas citadas estatais a partir de 2020, o que, por si só, não foi o suficiente 

para corrigir a distorção em termos de valores remuneratórios absolutos, justamente 

por conta da remuneração fixa que era utilizada como base de cálculo dos incentivos 

de curto prazo; 
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• Ao se expandir a pesquisa remuneratória para o mercado em geral, sobressai-se 

ainda mais a discrepância entre o patamar remuneratório atualmente praticado pela 

Eletrobras e aqueles adotados por empresas privadas de porte equivalente, do 

mesmo setor de atuação e com o semelhante grau de responsabilidades, 

complexidade e desafios; 

 

• O grau de complexidade jurídica, regulatória e de gestão associado à administração 

da Eletrobras estão desalinhados à contraprestação remuneratória atualmente 

ofertada aos seus administradores, o que se traduz na assunção desproporcional de 

riscos, ônus e responsabilidades e na deletéria incapacidade de reter e atrair 

talentos; 

 

• Os modelos de remuneração até então praticados pela Eletrobras jamais 

contemplaram o manejo de planos de opções de compras de ações associados a 

incentivos remuneratórios de longo prazo, sendo esta ferramenta essencial para 

conferir alinhamento a longo prazo entre os interesses dos administradores, da 

Companhia e de seus acionistas; 

 

• A estratégia de remuneração é uma parte fundamental da cultura de alta 

performance vinculada à meritocracia, de modo que conferir à Companhia os insumos 

e ferramentas adequados para incentivo de seus administradores é peça chave no 

destravamento das alavancas de valor associadas à desestatização da Eletrobras; 

 

Foi neste contexto de engessamento que houve a aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, 

de 22 de abril de 2022, do montante global da remuneração dos administradores da 

Eletrobras, bem como dos membros do Conselho Fiscal e dos membros dos Comitês 

Estatutários de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, para o período 

compreendido entre abril de 2022 até março de 2023. 

 

Diante de tal conjuntura, de forma transparente aos acionistas, a Administração vem 

expressando rotineiramente aos seus acionistas, ao longo das últimas propostas da 

administração de suas Assembleias Gerais Ordinárias (“AGO”), sua preocupação a respeito dos 

riscos e dificuldades enfrentados pela Companhia na estruturação de adequados planos 

remuneratórios e sucessórios, o que, em último caso, pode vir a comprometer a continuidade 

da própria gestão e o próprio desempenho da Companhia. 

 

A título de exemplo, cite-se abaixo trecho extraído da Proposta de 62º AGO, realizada em 

22.04.2022: 

 

“Cabe ressaltar que o processo de definição da remuneração dos Administradores da 

Eletrobras, por força do Decreto nº 10.072/19, é balizado pelas diretrizes da 

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), que, em 

2021, orientou que não houvesse reajuste de honorários para todas as empresas 

estatais, independente das especificidades de cada organização. 

 

Neste sentido, há de se frisar que, na visão da Administração, deveriam ser 

agregados aspectos que possibilitassem comparar os patamares remuneratórios da 

Eletrobras àqueles praticados por empresas de porte e características semelhantes, 

de modo a compatibilizar a atual remuneração dos administradores aos níveis de 

desafio, complexidade e responsabilidade atribuídos às posições dos Administradores 

e dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos da 

Companhia. Entendemos que a não correção da defasagem remuneratória dos 

dirigentes da Eletrobras, e consequente manutenção de pagamento de valores abaixo 

do mercado, implica em relevante risco à Companhia, pois não permite a efetiva 

retenção e atração de talentos e lideranças, podendo comprometer seus resultados.” 

 

Apresentada a essência inicial do contexto vivenciado anteriormente pela Eletrobras, é 

importante destacar, que em 17 de junho de 2022, com a assinatura dos novos contratos de 
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concessão, ocorreu a conclusão do seu processo de desestatização, nos termos da Lei nº 

14.182, de 12 de julho de 2021, de modo que a empresa e suas subsidiárias deixaram de 

integrar a Administração Pública Federal.  

 

Novos Desafios a serem Enfrentados pela Administração, no contexto de Corporation 

Privada 

 

A desestatização da Eletrobras, amparada pela Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021, foi 

aprovada em 22.02.2022, na 181ª AGE, porém só materializada com a liquidação da operação 

do aumento do seu capital social (“capitalização” ou “follow-on”) e diluição do quinhão social 

da União, seguida do pagamento das novas outorgas pelas Empresas Eletrobras, em junho de 

2022 e, portanto, posterior à data da Assembleia Geral Ordinária, de 22 de abril de 2022, que 

fixou o montante global da remuneração dos administradores da Eletrobras, sob o voto 

majoritário do seu ainda então acionista controlador.  

 

Com o relevante ponto de inflexão, a Eletrobras passou a ser uma Companhia aberta sem 

controlador definido (“Corporation”), o que impõe à sua administração uma série de novos 

desafios associados à reestruturação da Companhia e ao destravamento das alavancas de 

valor associadas à desestatização. 

 

Neste novo contexto, fará parte do papel da alta administração da Eletrobras atuar para 

capturar todas as sinergias e oportunidades de crescimento agora possíveis, porém não menos 

desafiadoras, diante do seu novo regime jurídico, dentre as quais destacamos: 

 

• Novo Modelo de Comercialização de Energia: Após o processo de descotização, a 

Eletrobras terá um volume de energia livre capaz de torná-la a comercializadora mais 

relevante do mercado, juntamente com a expectativa de aumento da demanda 

decorrente da mudança na regulamentação dos requisitos mínimos para aderir ao 

mercado livre. Portanto, será necessário realizar revisão dos atuais processos de 

comercialização da empresa, considerando o mercado atual e futuro de 

comercialização de energia elétrica, agregando as melhores práticas nos cenários 

nacional e internacional, de modo a se definir estratégia, estrutura e atuação da 

Comercialização de Energia das Empresas Eletrobras, e considerando os cenários 

futuros de preços e demanda de energia. 

 

• Venda de Ações de Coligadas: a Eletrobras possui participações em empresas coligadas 

que totalizam cerca de R$ 8,4 bilhões. Parte dessas ações se encontravam e se 

encontram vinculadas em garantia de processos judiciais, o que limitava a sua 

alienação, mesmo nos casos em que não representassem ativos estratégicos para a 

Companhia. Conquanto parte dessa carteira já pudesse ser alienada, conforme 

diretrizes definidas anteriormente pelo seu Conselho de Administração, o processo de 

alienação de participações a ser seguido pelas empresas de economia mista impunha 

a observância de determinados normativos legais, inclusive a fiscalização por órgãos 

de controle, o que não mais será aplicável, podendo-se imprimir, portanto, maior 

celeridade nesse processo, porém sendo necessário um expertise diferenciado para 

aproveitamento das oportunidade de negócios e geração de valor com tais 

desinvestimentos. 

 

• Processo de Suprimentos: a Eletrobras e suas controladas tinham que seguir rigorosos 

processos licitatórios, os quais, a despeito de terem sido aprimorados na esfera da 

chamada Lei de Responsabilidade das Estatais, demandavam, em face de condições 

mais rigorosas, tais como a diversidade de meios de impugnações dos processos 

licitatórios, um tempo bem maior do que os procedimentos de seleção de bens e 

serviços adotados na iniciativa privada, o que acaba se convertendo em aumento de 

custos e salvaguardas pelos fornecedores. Em alguns casos, a licitação não atrai 

nenhum fornecedor e o processo tem que ser completamente revisto e reiniciado. Livre 

dessas amarras, as empresas Eletrobras poderão, ainda, se beneficiar do seu poder 
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de escala, de forma a conduzir negociações centralizadas que poderão gerar 

economias. Contudo, é um desafio da administração implementar um processo de 

compras completamente novo dentro das empresas Eletrobras, que modifica 

completamente o então padrão adotado, e que traga agilidade necessária para 

implementação de projetos, ganho de escala, otimização de compras, redução de 

custos e cultura de empresa privada;   

 

• Centros de Serviços Compartilhados (CSC): atualmente a Eletrobras e suas empresas 

possuem quatro unidades de CSC. A possibilidade de ter apenas um CSC em escala 

nacional poderá agregar ainda mais valor em termos de redução de custos e otimização 

de processos transacionais, tais como folha de pagamento, contabilidade, gestão de 

infraestrutura física e de tecnologia de informação, gestão de logística e da cadeia de 

suprimentos, apuração de tributos, contas a pagar e outros.  

 

• Modernização do Parque Gerador: as empresas Eletrobras possuem ativos dentre os 

mais antigos em operação no país. Com a revisão dos processos de contratação e de 

gestão de ativos, há oportunidade de acelerar a modernização desses ativos, com troca 

de painéis analógicos por digitais e modernização de equipamentos, dentre outras 

melhorias que elevarão o nível de eficiência das usinas, o que se traduzirá em custos 

menores e maior rentabilidade dos ativos. 

 

• Modernização dos Ativos de Transmissão: as empresas Eletrobras possuem ativos que 

representam mais de 40% das linhas de transmissão do país. Muitos desses ativos 

estão em final de vida útil. É possível realizar obras de reforços e melhorias que 

agregam RAP (Receita Anual Permitida), aumentam a disponibilidade das linhas e, por 

consequência, reduzem o risco de penalidades (parcela variável). Outrossim, a 

possiblidade de acelerar a modernização de processos de gestão de ativos, já em 

curso, contribuirá para a utilização e substituição ótima desses ativos. 

 

• Redução do Custo de Capital: a desestatização possibilitará que a Eletrobras otimize 

sua estrutura de capital e, por conseguinte, reduza seu custo de capital próprio. Com 

a solidificação do modelo corporation e da limitação ao exercício do direito político, 

solidificam-se as práticas de governança e gestão adotadas pela Companhia, o que, 

por conseguinte, proporciona maior previsibilidade ao direcionamento da Companhia 

e reduz o risco de gestão associado. Assim, os investidores passam a aplicar menor 

custo de capital para descontar o fluxo de caixa esperado da Eletrobras. Isso significa 

que o investidor estaria disposto a pagar um maior valor presente pelo ativo, tornando 

a Companhia mais competitiva. 

 

• Participação em Leilões: as empresas Eletrobras ficaram vários anos impossibilitadas 

de participar de novos leilões seja pela falta de capacidade financeira seja por 

penalidades impostas pela ANEEL em razão de atrasos na entrega de obras de Geração 

e Transmissão. Com isso, a participação relativa da empresa no mercado de G&T vinha 

diminuindo gradativamente, como apresentado nos relatórios trimestrais. Com a 

desestatização e a reestruturação dos processos e organização da Eletrobras e suas 

controladas, os processos de investimentos serão reestruturados, assegurando-se não 

somente a identificação dos projetos mais rentáveis, bem como a preservação da 

rentabilidade desses projetos ao longo de sua execução.  

 

• Com a redução do custo de capital, a racionalização dos custos, os ganhos de eficiência 

operacional, a maior autonomia para estruturações societárias e a simplificação do 

processo de contratação, espera-se que as empresas Eletrobras se tornem mais 

competitivas para participação em futuros leilões de Geração e Transmissão. 

 

• Operações de M&A: a Eletrobras e suas controladas possuem participações 

minoritárias em cerca de 80 SPEs (já foram 176 em 2016). Com a desestatização, será 

possível acelerar o processo de descruzamento de participações entre controladas, 

bem como avaliar, com maior autonomia empresarial oportunidades de aquisição e/ou 
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de venda. A otimização desse portfólio traz diversos ganhos potenciais, a depender da 

transação, a exemplo do que se segue: liberação de garantias off balance, agregação 

de EBITDA (atualmente as participações são contabilizadas pelo método de 

Equivalência Patrimonial), redução de aportes e aumento da capacidade de 

alavancagem. 

 

• Migração para o Novo Mercado: com a desestatização a empresa terá mais facilidade 

para migrar para o Novo Mercado da B3, aumentando-se a liquidez dos papéis, 

atraindo-se novos investidores que não investem em empresas com níveis inferiores 

de Governança e incorporando-se mecanismos de preservação das boas práticas de 

governança, a exemplo da inclusão de cláusula compromissória para resolução de 

conflitos entre acionistas e a Companhia. 

 

• Atração e Retenção de Talentos: poderá Eletrobras privada agora dispor de autonomia 

para desenhar uma trilha de carreira profissional aderente às melhores práticas de 

mercado, com incentivos adequados inclusive no que tange à retenção dos melhores 

talentos. Atualmente a estrutura de remuneração ainda adota modelo oriundo do 

período estatal, o que dificulta a implementação de uma política que premie os 

resultados, a agregação de valor e o comprometimento com a empresa. É fundamental 

corrigir essas distorções, premiar os melhores colaboradores, ajustar os programas de 

remuneração fixa e variável, a estrutura de cargos e mudar a cultura atual, baseada 

em remuneração fixa, para uma cultura que privilegie a meritocracia e a remuneração 

variável alinhada a métricas de destravamento de valores da Companhia. 

 

• Estruturas Organizacionais: há espaço de otimização nas estruturas organizacionais 

da Holding e controladas, que se replicam e que podem ser organizadas de modo mais 

equilibrado, inclusive com a adoção de estruturas matriciais, permitindo também 

redimensionamento racional da força de trabalho e uma padronização de diversos 

processos corporativos e maior agilidade na tomada de decisão. 

 

Portanto, há, em curso, um processo de completa transformação da Eletrobras, que se 

encontra sob a responsabilidade dos executivos C-level da Companhia e tem como principal 

objetivo destravar as referenciadas alavancas de valor associadas à capitalização, que 

permitirão otimizar a estratégia empresarial, aumentar a eficiência e competitividade e 

estabelecer um ciclo virtuoso e sustentável de geração de valor a longo prazo para todos os 

acionistas e colaboradores. Um conjunto de ações serão implementadas no curto, médio e 

longo prazo para a efetivação dessas oportunidades, o que caracterizará grande transformação 

em relação ao status quo da Companhia. Neste contexto, o quadro de administradores, com a 

adequada expertise, preparação e habilidade será essencial e peça fundamental para a 

concretização das ações que destravarão os valores que foram discutidos no processo de 

privatização da Companhia. 

 

Ajuste do número de administradores estatutários efetivados na 183ª AGE 

 

Buscando justamente preparar a Companhia para os desafios acima tratados, destaca-se a 

iniciativa referente ao novo estatuto social da Eletrobras, que foi aprovada pela 183ª 

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 04 de novembro de 2022, e buscou, por meio 

de uma formatação transparente, direta e objetiva, incorporar e ajustar uma série de práticas 

e regras de organização, funcionamento e relacionamento, em linha com os mais altos padrões 

de governança corporativa da iniciativa privada.  

 

Com isso, houve, por exemplo, mudanças na composição do Conselho de Administração, 

redimensionado de 11 para 9 membros, e número mínimo de conselheiros independentes de 

3 para 5 membros, o que dialoga com altos padrões de governança corporativa e com as 

exigências de composição de Companhias listadas no Novo Mercado.  

 

Além disso, alterou a composição da Diretoria Executiva, que passou a ser composta pelo 

Presidente e por até 15 (quinze) Diretores Vice-Presidentes Executivos, o que objetiva dar 
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flexibilidade à administração para adequar o formato de gestão da Eletrobras ao novo desenho 

de reestruturação societária e organizacional, visando ao ganho de sinergias com as 

sociedades controladas pela Eletrobras, eficiência e competitividade, em linha com as melhores 

práticas adotadas no mercado. 

 

Ademais, fruto do novo modelo de governança, é evidente que a Holding passará a possuir 

dinâmica mais centralizada em relação ao atual modelo de gestão descentralizada e disperso 

pelas controladas, o que acrescentará enorme valor para a organização, mas também 

responsabilidades, liabilities, complexidade e desafios de atuação para os membros da 

diretoria executiva, conselho de administração, conselho fiscal e comitês de assessoramento 

ao conselho, que atuam na holding. 

   

Diante de todo o exposto, mencionamos que o impacto da conjunção de todos os fatores 

anteriormente relatados – “patamares remuneratórios historicamente defasados”, 

“necessidade de captura de alavancas de crescimento”, “reformulação estatutária, com 

aumento de posições estatutárias na holding”, “mudança de complexidade para as posições 

da Holding”, “alta administração como catalisadora do processo de transformação advindo da 

capitalização” – demandam alerta na defasada política remuneratória da Companhia, pois caso 

não seja rapidamente enfrentada, será extremamente danoso à Companhia, pois certamente 

implicará em perda de atuais talentos e dificuldade de atração de novos, em franco 

comprometimento ao planejamento anteriormente retratado e à expectativa do mercado de 

grandes alavancas de valor que poderiam ser destravadas. 

 

Contratação de Consultoria para reavaliar Modelo Remuneratório dos 

Administradores 

 

Por orientação do Conselho de Administração e de seu Comitê de Pessoas, justamente com o 

intuito de poder contar com os melhores profissionais na condução do citado processo de 

transformação, aliando atuais e novas competências, a Eletrobras contratou a Korn Ferry, 

consultoria de renome para definir um modelo de remuneração alinhado às melhores práticas 

e em consonância com os desafios da organização.  

 

O escopo do trabalho da Korn Ferry incluiu a definição do modelo completo de remuneração 

da alta administração, abarcando patamares de remuneração fixa, benefícios, bem como o 

desenho dos planos de incentivo de curto prazo (ICP) e de longo prazo (ILP), este fundamental 

para o plano de reestruturação da Eletrobras. 

 

Na visão do Conselho de Administração da Eletrobras, diante da urgente constatação de que 

a Companhia precisa fortalecer sua estratégia para identificação, atração, desenvolvimento e 

retenção de talentos, bem como adequado alinhamento de interesses entre seus 

administradores, a Companhia e seus acionistas, restou igualmente inevitável a conclusão 

de que a atual estrutura remuneratória dos administradores da Eletrobras precisa 

ser imediatamente revisada, nos moldes adiante delineados, não sendo possível 

sequer aguardar a Assembleia Geral Ordinária de 2023, sob pena de graves prejuízos 

associados à perda de talentos, à incapacidade de atração de novos profissionais e 

aos potenciais atrasos nos projetos e iniciativas associados às alavancas de valor da 

desestatização. 

 

Assim, a presente proposta de administração busca trazer um novo Modelo de Remuneração 

dos Administradores da Eletrobras, embasada no estudo elaborado pela consultoria Korn Ferry. 

Tal modelo foi recomendado pelo Comitê de Pessoas e aprovada, por unanimidade, pelo 

Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 21 de novembro de 2022. 

 

Metodologia Adotada pela Korn Ferry: Enfoque nos Incentivos de Curto e Longo Prazo 

 

Em linha com as melhores práticas de mercado e considerando as recomendações feitas pela 

consultoria Korn Ferry, partiu-se da premissa geral de que o maior percentual da remuneração 

total para os membros da Diretoria Estatutária se localizará nos incentivos de curto (ICP) e 
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longo prazo (ILP): serão 20% a 30% para remuneração fixa; 25% a 30% para ICP; e 

50% a 40% para ILP. 

 

Pela proposta apresentada, foi definido ainda que os patamares de remuneração fixa dos 

membros da Diretoria Estatutária se posicionarão no P50 (percentil 50%) de mercado, 

e, baseado em metas, gatilhos e desafios da Companhia, o pacote total 

remuneratório será enquadrado entre o P75 e o P90 (entre o percentil 75% e o 

percentil 90%). 

 

Além disso, na proposição, em especial considerando o contexto atual de transformação da 

Eletrobras, os incentivos de longo prazo se configuram de ferramentas essenciais para a 

solidificação de uma cultura meritocrática, capaz de reter e premiar talentos e estruturada 

para assegurar pleno alinhamento entre os interesses dos Beneficiários, da Companhia e de 

seus acionistas, uma vez que: (i) a Companhia terá a possibilidade de reter os atuais 

profissionais chave e atrair novos talentos, além de fomentar uma cultura de alta performance 

que servirá de força motriz para o destravamento das alavancas de valor da capitalização; (ii) 

os Beneficiários poderão capturar o crescimento de valor acionário, o que configura grande 

estímulo para o alto desempenho, a superação de metas e a maximização da capacidade de 

geração de valor a médio e longo prazo; (iii) os acionistas, que, diante da atuação dos 

profissionais em prol do célere destravamento das alavancas de valor da capitalização e da 

consequente maximização de valor da Companhia, poderão contar com a valorização das ações 

de emissão da Eletrobras e a maximização do retorno de seus investimentos a médio e longo 

prazo. 

 

Poderão ser beneficiários dos Planos, administradores, empregados, colaboradores 

ou prestadores de serviços da Companhia, ou de outra sociedade sob o seu controle, 

desde que eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia ou por Comitê indicado para 

tal fim. 

 

Abaixo, seguem os principais detalhes da nova estrutura remuneratória para cada um dos 

grupos da alta administração, conforme trabalho realizado pela Korn Ferry: 

 

Benchmarking – 

 

• Para fins de verificação de benchmarking, comparou-se as posições da Companhia 

a empresas nacionais e internacionais, de porte similar à Eletrobras, incluindo-se 

empresas dentro e fora do setor de energia elétrica, bem como empresas que 

passaram ou passam por relevante processo de transformação organizacional. 

 

Diretoria Estatutária – 

 

• Remuneração fixa:  

 

o Consistirá na retribuição pelo tempo dedicado à função, observando a 

competência e a reputação dos membros da Diretoria. 

 

o Obs.: Tendo em vista que haverá novos patamares de remuneração fixa, 

eles acrescem valores ao montante global de remuneração originalmente 

aprovado na 62ª AGO de 2022. 

 

• Incentivo de Curto Prazo (ICP):  

 

o Consistirá na retribuição pela parcela de contribuição do membro da 

Diretoria aos resultados da Companhia no período de um ano. 

 

o Será realizado por meio de programa de bônus, onde o nível de alcance / 

superação de metas implica em pagamento de múltiplo de remunerações. 
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O programa possui os denominados “gatilhos”, que são condicionantes que 

devem ser alcançadas para que o programa seja acionado.  

 

o Obs.: Tendo em vista que o novo programa de ICP só possuirá efeitos a 

partir de abril de 2023, ele não acresce valores ao montante global de 

remuneração originalmente aprovado na 62ª AGO de 2022. 

 

• Incentivo de Longo Prazo (ILP): 

 

o Consistirá na retribuição pela parcela de contribuição do membro da 

Diretoria aos resultados de longo prazo da Companhia, refletidos nas 

valorizações das ações da Companhia; 

 

Com vistas à criação de valor à Companhia e aos seus acionistas, os 

incentivos de longo prazo compõem parte relevante da remuneração total 

dos Beneficiários, o que evidencia a preocupação no desenvolvimento de 

pacotes remuneratórios condizentes com práticas meritocráticas e cultura 

de alta performance, dado que o Beneficiário terá a possibilidade de 

usufruir de ganho proporcional ao valor porventura gerado à Companhia. 

 

o Haverá dois Planos de ILP na Companhia: 

 

▪ Plano de Remuneração Baseado em Opções de Compra de 

Ações 

 

• O Plano confere aos participantes opções de compras de 

ações, concedendo-lhes, periodicamente, direito de 

exercer a compra de certa quantidade de ações ordinárias, 

a um certo preço e em determinado período, de acordo 

com prazos, termos e condições a serem definidos pelo 

Conselho de Administração da Companhia. 

 

• Uma vez celebrado o Contrato de Outorga de Opção de 

Compra de Ações, o Prazo de Maturidade das opções 

outorgadas obedecerá ao seguinte critério: (i) 1/3 das 

opções terá Prazo de Maturidade não inferior a 3 anos; (ii) 

1/3 das opções terá Prazo de Maturidade não inferior a 4 

anos; (ii) 1/3 das opções terá Prazo de Maturidade não 

inferior a 5 anos. 

 

• Visando claramente a retenção de talentos, o 

fortalecimento à cultura de meritocracia e a conduta ética, 

é previsto que caso o participante se desligue da 

Companhia ou de sua Controlada, por iniciativa própria, 

por baixo desempenho profissional identificado por meio 

de avaliação regular realizada pela Companhia, por 

conduta ético-profissional inadequada e/ou por infração a 

qualquer norma interna da Companhia, perderá, a partir 

da data de desligamento, o direito de exercer as opções 

de compra dos Prazos de Maturidade remanescente. 

 

• Tendo em vista que o novo programa de Remuneração 

Baseada em Opções de Ações possui previsão de outorga 

apenas a partir de abril de 2023, ele não acresce valores 
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ao montante global de remuneração originalmente 

aprovado na 62ª AGO de 2022. 

 

▪ Plano de Remuneração Baseado em Ações Restritas 

 

• O Plano confere aos participantes o direito de receberem 

certa quantidade de ações restritas, em determinado 

período, as quais somente serão transferidas se atendidos 

os prazos, termos e condições a serem definidos pelo 

Conselho de Administração da Companhia. 

 

• Atendidos os critérios definidos, a transferência de 

propriedade das ações restritas ocorrerá de modo 

fracionado, em partes iguais, observados os seguintes 

marcos temporais: 31.03.2023, 31.03.2024, 31.03.2025, 

31.03.2026 e 31.03.2027. 

 

• Visando claramente a retenção de talentos, o 

fortalecimento à cultura de meritocracia e a conduta ética, 

é previsto que caso o participante se desligue da 

Companhia ou de sua Controlada, por iniciativa própria, 

por baixo desempenho profissional identificado por meio 

de avaliação regular realizada pela Companhia, por 

conduta ético-profissional inadequada e/ou por infração a 

qualquer norma interna da Companhia, perderá, a partir 

da data de desligamento, o direito de recebimento das 

Ações Restritas dos marcos temporais remanescentes. 

 

• O Plano é específico para 2023, e em linha com a 

solidificação da cultura meritocrática e de alta 

performance, possui por intuito premiar talentos da 

Companhia que demonstram sólido desempenho de alta 

performance e detêm qualificações e perfis profissionais 

alinhados à nova etapa da Companhia, bem como atrair 

novos talentos, que serão necessários para agregar novas 

e necessárias competências à Companhia. 

 

• Tendo em vista que o novo programa de Remuneração 

Baseada em Ações Restritas possui previsão de outorga a 

partir da aprovação em AGE, e 1ª transferência de ações 

em 31.03.2023, ele acresce valores ao montante global de 

remuneração originalmente aprovado na 62ª AGO de 

2022. 

Conselho de Administração – 

 

• Remuneração fixa:  

 

o Consistirá na retribuição pelo tempo dedicado à função, observando a 

competência e a reputação do Conselheiros de Administração.  

 

o O posicionamento da remuneração fixa e da remuneração total para os 

Conselheiros de Administração foram definidos entre P75 e P90; 

 

o O Conselheiro de Administração perceberá remuneração adicional pela 

participação em Comitê Estatutário de Assessoramento ao Conselho de 

Administração. 
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o Obs.: Tendo em vista que haverá novos patamares de remuneração fixa e 

de remuneração adicional por participação em comitê, eles acrescem 

valores ao montante global de remuneração originalmente aprovado na 

62ª AGO de 2022. 

 

• Incentivo de Longo Prazo (ILP): 

 

o O conselheiro de Administração poderá ser participante do Plano de 

Remuneração Baseado em Ações Restritas, porém, as transferências de 

ações se darão em uma única data, qual seja, 30.04.2028, que 

correspondente a 3 anos posteriores ao término do mandato de 

conselheiro. 

 

o Tendo em vista que o novo programa de Remuneração Baseada em Ações 

Restritas possui previsão de outorga a partir da aprovação em AGE, mas 

transferência de ações apenas em 30.04.2028, ele não acresce valores ao 

montante global de remuneração originalmente aprovado na 62ª AGO de 

2022. 

 

Tudo o que foi exposto acima, constitui o que a Companhia pretende instituir como novo 

modelo de remuneração, da qual fará parte integrante o Plano de Remuneração Baseado em 

Opções de Compra de Ações e o Plano de Remuneração Baseado em Ações Restritas, até o 

limite de 1,3% do capital da Companhia, que constam, respectivamente, da ordem 1 e 2 do 

dia da presente assembleia de acionistas. 

 

Sobre o Plano de Remuneração Baseado em Opções de Compra de Ações (item 1 da ordem do 

dia), as informações requeridas pelo artigo 14 da Resolução CVM n 81 de 29 de março de 2022 

("Resolução CVM 81”) estão detalhadas no anexo 03 e a cópia do Plano, em sua integralidade, 

está no anexo 04.   

 

Já para o Plano de Remuneração Baseado em Ações Restritas (item 2 da ordem do dia), as 

informações requeridas pelo citado art. 14 e a cópia do Plano estão, respectivamente, nos 

anexos 05 e 06. 

 

É importante destacar que a cada período de 1 (um) ano, será levado à aprovação 

dos acionistas, por meio da realização de assembleia geral de acionistas, a 

propositura da remuneração global dos administradores, conforme obrigada a Lei 

6.404/76 e regulamentação pertinentes, incluindo os custos e as despesas aos 

referidos Planos.  

 

Desta forma, anualmente, os acionistas poderão decidir se a remuneração fixa e 

incentivos de curto e longo prazo propostos para a Administração estão adequados 

ou não, e assim deliberar sobre o montante envolvido.  

 

 

Item 3 da Ordem do dia 

 

Justamente por essa necessidade de aprovação pelos acionistas, a cada período de 12 meses, 

é que se propõe, como item 3 da ordem do dia, a rerratificação da deliberação tomada na 

Assembleia Geral Ordinária, de 22 de abril de 2022, para fixar, no período que se encerra em 

31 março de 2023, o novo montante global da remuneração dos administradores e membros 

dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, bem como o novo montante 

individual da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, sendo que o detalhamento  dessas 

mudanças encontram-se nas informações requeridas pelo artigo 14 da Resolução CVM 81, que 

constitui o Anexo 02. 
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Na assembleia geral ordinária, a ser realizada no ano de 2023, dentro do prazo estabelecido 

pela Lei 6404, os acionistas poderão deliberar a respeito do montante da nova remuneração 

global para o período que se iniciará em abril de 2023.  

 

Contudo, importante explicar que, a despeito de certas práticas possuírem efeito de longo 

prazo, o novo modelo de remuneração proposto apresenta reflexos imediatos no 

montante global para o período compreendido entre abril de 2022 e março de 2023, 

conforme será detalhado a seguir nos Anexo 01 e 02, o que se justifica frente à 

emergente premência da Companhia em adequar sua política aos patamares e 

práticas remuneratórias propostos.  

 

Destacamos que o Plano de Remuneração Baseado em Opções de Compra de Ações 

não está sendo incluído para os valores globais de remuneração referente ao período 

a se encerrar em março de 2023, uma vez que somente se iniciará para o período a 

iniciar a partir de abril de 2023, e que ainda dependerá de aprovação pela assembleia 

geral ordinária, a ser convocada na oportunidade. 

 

 

3. Benefícios e Custos da Proposta 

 

Benefícios: 

A Companhia precisa, de forma urgente, fortalecer sua estratégia de remuneração para 

identificação, atração, desenvolvimento e retenção de talentos, bem como adequado 

alinhamento de interesses entre seus executivos, a Companhia e seus acionistas. 

 

A revisão da atual estrutura remuneratória dos administradores propiciará a atração de novos 

profissionais, retenção de talentos, evitando potenciais atrasos ou não realização dos projetos 

e iniciativas associados às alavancas de valor da desestatização. 

 

Custos: 

Os custos associados à mudança remuneratória dos administradores deverão ser objeto de 

proposta e deliberação em cada assembleia geral de acionistas para o período de 12 meses. 

Nesta proposta de administração, se propõe a rerratificação da remuneração global aprovada 

para o período de março de 2022 a abril de 2023, estando todos os custos detalhados no 

Anexo 01 e 02 desta proposta de administração.  

 

4. Conclusão dos Administradores  

 

Tendo em vista tudo o que foi exposto, o Conselho de Administração da Companhia, por 

unanimidade dos presentes, aprovou a presente proposta de administração, e a convocação 

da Assembleia Geral de Acionistas, para deliberação, nos termos da presente Proposta da 

Administração e seus anexos. 

Os administradores recomendam que os Senhores Acionistas leiam atentamente toda a 

documentação posta à sua disposição em relação às deliberações propostas e que as 

aprovem ao final, por entenderem que atendem ao melhor interesse da Companhia, 

conforme todo o conteúdo aqui descrito. 

 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2022 

 

Ivan de Souza Monteiro 

Presidente do Conselho de Administração 
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LISTA DE ANEXOS 

 

Todos os documentos relativos à matéria a ser deliberada pela 184ª AGE encontram-se à 

disposição dos acionistas no site da Companhia (https://ri.eletrobras.com), conforme a seguir 

listados: 

ANEXO 01 – Novo Montante Global para o período a se encerrar em março de 2023 (item 3 

da ordem do dia); 

ANEXO 02 – Informações referentes à remuneração dos Administradores nos termos do item 

13 do Formulário de Referência; 

ANEXO 03 – Proposta de Aprovação do Plano de Remuneração Baseado em Opções de 

Compra de Ações; 

ANEXO 04 – Plano de Remuneração Baseado em Opções de Compra de Ações; 

ANEXO 05 – Proposta de Aprovação do Plano de Remuneração Baseado em Ações Restritas; 

ANEXO 06 – Plano de Remuneração Baseado em Ações Restritas. 

ANEXO 07 – Certidão da Ata – Reunião Comitê de Pessoas da Eletrobras; 

ANEXO 08 – Parecer Jurídico. 

 

 

 

 

A Companhia, por meio de seu Departamento de Relacionamento com o Mercado, através dos 

telefones (55)(21)2514-6333 ou (55)(21)2514-6331, e-mails 

assembleiavirtual@eletrobras.com e ombudsman-ri@eletrobras.com está à inteira disposição 

para maiores esclarecimentos acerca da 184ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ri.eletrobras.com/
mailto:ombudsman-ri@eletrobras.com
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Anexo 01 

Novo Montante Global para o período a se encerrar em março de 2023 (item 3 da 

ordem do dia)  

 

Proposta de Fixação da Remuneração Global dos Administradores, dos Membros do Conselho 

Fiscal e dos Membros dos Comitês Estatutários de Assessoramento ao Conselho de 

Administração 

 

 

Em atendimento ao artigo 13, I, da Resolução CVM 81, abaixo se encontra a nova proposta de 

remuneração dos Administradores, dos membros efetivos do Conselho Fiscal e dos membros 

dos Comitês Estatutários de Assessoramento ao Conselho de Administração para o período 

compreendido entre abril de 2022 a março de 2023, construída em observância ao Ofício 

Circular/Anual-2022-CVM/SEP, de 24 de fevereiro de 2022, em retificação ao montante global 

aprovado pela 62ª Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada em 22 de abril de 2022. 

 

A nova proposta de Remuneração dos Administradores que será apresentada abaixo foi 

aprovada, por unanimidade, pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião 

realizada em 21 de novembro de 2022, considerando principalmente:  

 

(i) a revisão de estatuto aprovada na 183ª AGE que alterou a quantidade e o escopo 

das posições da alta administração, considerando o papel da alta gestão na captura 

das alavancas de valor associadas à capitalização; 

 

(ii) Novo modelo de remuneração construído pela Korn Ferry frente ao novo contexto 

da Eletrobras privatizada; 

 

(iii) a visão e constatação do Conselho de Administração e do Comitê de Pessoas da 

Eletrobras de que a Companhia precisa, de forma urgente, fortalecer sua 

estratégia de remuneração para identificação, atração, desenvolvimento e 

retenção de talentos, bem como adequado alinhamento de interesses entre seus 

executivos, a Companhia e seus acionistas; 

 

(iv) a inevitável conclusão de que a atual estrutura remuneratória dos 

administradores da Eletrobras precisa ser imediatamente revisada, nos 

moldes adiante delineados, não sendo possível sequer aguardar a 

Assembleia Geral Ordinária de 2023, sob pena de graves prejuízos 

associados a perda de talentos, à incapacidade de atração de novos 

profissionais e a potenciais atrasos ou não realização dos projetos e 

iniciativas associados às alavancas de valor da desestatização. 

 

 

Isto posto, a Administração propõe à Assembleia de Acionistas que sejam aprovados, a título 

de remuneração global dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e dos Comitês de 

Assessoramento ao Conselho de Administração, para o período de 01 de abril de 2022 a 31 de 

março de 2023 acima mencionado, os montantes abaixo, que não contemplam os encargos 

referentes ao instituto nacional do seguro social (INSS) e ao fundo de garantia por tempo de 

serviço (FGTS): 

 

• R$ 35.905.159,55 (trinta e cinco milhões e novecentos e cinco mil cento e cinquenta 

e nove reais e cinquenta e cinco centavos), para os Administradores, membros do 

Conselho Fiscal e dos Comitês Estatutários de Assessoramento ao Conselho de 

Administração, sendo: 

 

• R$ 30.511.963,99 (trinta milhões e quinhentos e onze mil e novecentos e 

sessenta e três reais e noventa e nove centavos), para os membros da 

Diretoria Executiva; 
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• R$ 2.877.437,44 (dois milhões e oitocentos e setenta e sete mil e quatrocentos 

e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) para os Conselheiros de 

Administração; 

 

• R$ 489.198,60 (quatrocentos e oitenta e nove mil e cento e noventa e oito 

reais e sessenta centavos) para os Conselheiros Fiscais; 

 

• R$ 2.026.559,51 (dois milhões e vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta e 

nove reais e cinquenta e um centavos) para os membros dos Comitês de 

Assessoramento ao Conselho de Administração; 

 

Adicionalmente, para uma melhor compreensão pelos Senhores Acionistas da proposta de 

remuneração dos administradores da Companhia para o período acima mencionado, e em linha 

com as orientações constantes do Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP, de 24 de fevereiro de 

2022, são retratadas a seguir as principais características da nova proposta de remuneração 

para os administradores da Eletrobras: 

 

(a) Período a que se refere a presente proposta de remuneração: 

 

A proposta de remuneração dos administradores ora apresentada para apreciação dos 

Senhores Acionistas refere-se ao período correspondente ao intervalo entre os meses de abril 

de 2022 (inclusive) e março de 2023 (inclusive).  

 

(b) Valores aprovados na proposta anterior e valores efetivamente realizados: 

 

Na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 22 de abril de 2022, período no qual a Companhia 

ainda era uma empresa estatal, foi fixada a remuneração global dos Administradores da 

Companhia para o período compreendido entre abril de 2022 e março de 2023, o valor de R$ 

12.634.254,87 (doze milhões e seiscentos e trinta e quatro mil e duzentos e cinquenta e quatro 

reais e oitenta e sete centavos) para os membros da Diretoria Executiva, R$ 522.274,82 

(quinhentos e vinte e dois mil e duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) 

para Conselheiros de Administração, R$ 326.421,76 (trezentos e vinte e seis mil e 

quatrocentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos) para os Conselheiros Fiscais e R$ 

1.958.530,58 (um milhão e novecentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e trinta reais e 

cinquenta e oito centavos) para os membros do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário.  

 

Considerando o novo modelo de remuneração, propõe-se a nova remuneração global dos 

administradores para o período compreendido entre abril de 2022 e março de 2023 no valor 

de R$ 30.511.963,99 (trinta milhões e quinhentos e onze mil e novecentos e sessenta e três 

reais e noventa e nove centavos) para os membros da Diretoria Executiva, R$ 2.877.437,44 

(dois milhões e oitocentos e setenta e sete mil e quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta 

e quatro centavos) para Conselheiros de Administração, R$ 489.198,60 (quatrocentos e 

oitenta e nove mil e cento e noventa e oito reais e sessenta centavos)  para os Conselheiros 

Fiscais, R$ 2.026.559,51 (dois milhões e vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta e nove reais 

e cinquenta e um centavos)para os membros dos Comitês Estatutários de Assessoramento ao 

Conselho de Administração. 

 

(c) Eventuais diferenças entre os valores da presente proposta e da proposta 

anterior e os constantes da Seção 13 do Formulário de Referência da Companhia:  

 

A tabela abaixo demonstra a comparação entre a proposta anteriormente aprovada na 62ª 

Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de abril de 2022 e a proposição à 184ª Assembleia 

Geral Extraordinária a ser realizada em 22 de dezembro de 2022: 
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R$ 

Aprovado na 62ª 

AGO/2022 

Proposta para 184ª 

AGE/2022 

Diferença entre as 

Propostas 

(A) (B) (C) = (B)-(A) 

Diretoria 12.634.254,87 30.511.963,99 17.877.709,12 

Conselho de Administração * 522.274,82 2.877.437,44 2.355.162,62 

Conselho Fiscal 326.421,76 489.198,60 162.776,84 

Comitês Estatutários de 

Assessoramento ao Conselho * 
1.958.530,58 2.026.559,51 68.028,93 

Total 15.441.482,03 35.905.159,55 20.463.677,51 

 
*Com a mudança do modelo de remuneração, os Conselheiros de Administração que integram Comitês Estatutários de 

Assessoramento ao Conselho de Administração passam, a partir de jan/23, a possuir remuneração adicional em função 

da participação em Comitês, e, portanto, tais valores serão alocados no Grupo “Conselho de Administração”. Antes, até 

dez/22, os Conselheiros de Administração integrantes do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário eram remunerados 

como membros do citado Comitê, razão pela qual os valores não eram computados no Grupo “Conselho de 

Administração”. 

 

Além disso, de modo a oferecermos transparência ainda maior aos acionistas, permitindo a 

clara observação sobre quais as principais mudanças previstas no novo modelo de 

remuneração, inclusive em nível individual mensal dos membros de cada grupo, estão de fato 

impactando a remuneração global, a ser encerrar em abril de 23, e que se pretende retificar: 

 

 

 Componente 

Aprovado na 62ª 

AGO para o Período 

de abril de 2022 a 

março de 2023 

Proposto na 184ª 

AGE para o Período 

de abril de 2022 a 

março de 2023 

(Item 3 da ordem do 

dia) 

Impacto no 

Montante Global até 

mar/23 (item 3 da 

ordem do dia)? 

Observações 

Modelo 

Metodologia de 

Definição dos 

Patamares de 

Remuneração Fixa, 

ICP e ILP 

Conforme 

diretrizes Sest ¹ 

Conforme 

Mercado e estudo feito 

pela Korn Ferry 

Sim - 

Diretoria 

Executiva 

Número de Membros 

Remunerados 

Até 7 (1 Presidente e 6 

Diretores) 

Até 10 

(1 Presidente e 9 Vice-

Presidentes) ² 

Sim - 

Remuneração Fixa 

mensal Presidente 

(maior remuneração 

dos 

administradores) 

R$ 52.355,71 R$ 300.000,00 Sim 

Será aprovado em 

cada AGO para o 

período respectivo 

Remuneração Fixa 

mensal Vice-

Presidentes 

(média) 

R$ 49.862,59 R$ 110.000,00 Sim 

Será aprovado em 

cada AGO para o 

período respectivo 

Remuneração 

Variável Anual 

(RVA) 

Até 9,77 remunerações 

na RVA 2021 3 

Montante já previsto 

na 62ª AGO 

(pagamento até dez 

2022) 

- 
Será descontinuada 

em 2023 

Remuneração 

Baseada em Ações  

“PHANTOM SHARES” 

Até 2,33 remunerações 

na RVA 2021 4 

Montante já previsto 

na 62ª AGO 

(pagamento até dez 

2022) 

- 
Será descontinuada 

em 2023 

Incentivo de Curto 

Prazo (ICP) 

(maior máximo de 

remuneração entre 

os administradores) 

Não Aplicável Não aplicável - 

Até 24 remunerações, 

com efeitos apenas a 

partir de abr/23 

Incentivo de Longo 

Prazo (ILP) – Plano 

de Opções de Ações 

Não Aplicável 
Outorgas a partir de 

abr/23 
- 

Outorgas a partir de 

abr/23, conforme 

remuneração aprovada 

em cada AGO para o 

período respectivo 

Incentivo de Longo 

Prazo (LP) – Plano 

de Ações Restritas 

Não Aplicável 

Outorgas a partir da 

aprovação da AGE, 

com 1ª transferência 

em 31.03.2023 

Sim 

Plano Específico 

para 2023, cuja 1ª 

transferência é 
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estimada em R$ 14,7 

milhões  

Conselho de 

Administração 

Número de Membros 

Remunerados 
Até 8 5 Até 9 Sim Até 9 

Remuneração Fixa 

Conselho de 

Administração 

(maior remuneração 

dos conselheiros) 

R$ 5.440,36 R$ 200.000,00 Sim 

conforme remuneração 

aprovada em cada em 

cada AGO/AGE para o 

período respectivo 

Remuneração Fixa 

Conselho de 

Administração 

(média, sem a maior 

remuneração dos 

conselheiros) 

R$ 5.440,36 R$ 60.000,00 Sim 

conforme remuneração 

aprovada em cada em 

cada AGO/AGE para o 

período respectivo 

Remuneração por 

Participação em 

Comitês 

Não aplicável  

Remuneração Adicional 

por Participação em 

Comitê  

Sim 

conforme remuneração 

aprovada em cada em 

cada AGO/AGE para o 

período respectivo 

Incentivo de Longo 

Prazo – Plano de 

Ações Restritas 

Não Aplicável 

Outorgas a partir da 

aprovação da AGE, 

com transferências em 

30.04.2028 

Sim 
Plano Específico 

para 2023 

Conselho Fiscal 

Número de Membros 

Remunerados 
Até 5 Até 5 - Até 5 

Remuneração Fixa 

do Conselho de 

Fiscal 

R$ 5.440,36 R$ 12.900,00 Sim 

conforme remuneração 

aprovada em cada em 

cada AGO/AGE para o 

período respectivo 

 

¹ Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) 

 

² Considerando a aprovação da revisão do estatuto realizado na 183ª AGE, são previstas 16 posições de diretoria (1 

Presidente e 15 Vice-Presidentes). Para fins de Proposta de Administração, serão previstas até mar/23 10 posições de 

diretoria (1 Presidente e 9 Vice-Presidentes) 

 
3 O pagamento da RVA ocorre de maneira diferida, em 5 anos, sendo que o valor máximo de até 12 remunerações para 

a RVA 2021 já foi aprovado em 2021 pela SEST. Considerando o diferimento e o adicional de demandas da capitalização 

(IDC), o pagamento da RVA 2021 em 2022 será de até no máximo 7,2 remunerações (60% do valor a ser distribuído) + 

2,77 remunerações (IDC); 

 
4 A Remuneração Baseada em Ações “PHANTOM SHARES” consiste nas parcelas diferidas da RVA 2021. Considerando o 

diferimento e o adicional de demandas da capitalização (IDC), o pagamento da RVA 2021 em 2022 em diante será de 

até 2,33 remunerações (12 – 9,77 remunerações); 

 
5 Considerava que, dentre os 11 (onze) membros do Conselho de Administração, há 3 (três) Conselheiros com assentos 

no Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário que percebem o honorário específico referente ao Comitê, ao invés da 

remuneração de membro do Conselho de Administração; 

 

 

Vale destacar que as informações constantes do Formulário de Referência referem-se ao 

exercício social da Companhia, findo em 31 de dezembro de cada ano, enquanto as propostas 

de remuneração, para a assembleia geral de acionistas, referem-se ao intervalo entre 02 

(duas) assembleias gerais ordinárias subsequentes, abrangendo os meses de março de um 

exercício a abril do exercício seguinte. 

 

O Anexo 02 contém as informações referentes à remuneração dos Administradores, 

Conselheiros Fiscais e membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho, conforme item 

13 do Formulário de Referência. 
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Anexo 02 

Informações referentes à remuneração dos Administradores nos termos do item 13 

do Formulário de Referência 

 

Este Anexo 02 inclui, nas tabelas dos itens 13.2, 13.3, 13.11 e 13.13, colunas segregadas 

detalhando a remuneração do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, que também é objeto 

de aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia.  

 

Tais colunas, contudo, não constam nos respectivos itens do Formulário de Referência da 

Companhia disponibilizado no Empresasnet, pois se tratam de tabelas padrões e com campos 

estruturados, nas quais não é possível inserir as colunas referentes à remuneração do Comitê 

de Auditoria e Riscos Estatutário.  

 

Desta forma, no Formulário de Referência da Companhia a ser disponibilizado oportunamente 

no Empresasnet, os detalhes sobre a remuneração do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário 

constarão apenas na seção 13.16. 

 

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da Diretoria Não 

Estatutária 

 

(a) Objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de 

remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data 

da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de 

computadores onde o documento pode ser consultado: 

 

Em 17 de junho de 2022, com a assinatura dos novos contratos de concessão, ocorreu a 

conclusão do processo de desestatização da Eletrobras, nos termos da Lei nº 14.182, de 12 

de julho de 2021, de modo que a empresa e suas subsidiárias deixaram de pertencer à seara 

da Administração Pública. 

 

A desestatização da Eletrobras foi amparada pela Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021, 

aprovada na 181ª AGE da Eletrobras havida em 22.02.2022, e materializada com a efetiva 

liquidação da operação de aumento do capital social (“capitalização” ou “follow-on”) e diluição 

proposital do quinhão social da União, seguida do pagamento das novas outorgas pelas 

empresas Eletrobras. Com o relevante ponto de inflexão, a Eletrobras passou a ser uma 

Companhia aberta sem controlador definido (“Corporation”), o que impõe à sua administração 

uma série de novos desafios associados à reestruturação da Companhia e ao destravamento 

das alavancas de valor associadas à desestatização. 

 

Com isso, faz parte do papel da alta administração atuar para capturar todas as sinergias e 

alavancas de crescimento agora possíveis diante do novo regime jurídico da Companhia, o que 

está sendo realizado por meio de processo em curso de transformação da Eletrobras, que 

possui conjunto de ações de implementação no curto, médio e longo prazo para a efetivação 

dessas oportunidades, o que caracterizará grande mutação em relação ao status quo da 

Companhia. 

 

Portanto, considerando o contexto anterior que desencadeou severo problema no que diz 

respeito aos patamares remuneratórios dos Administradores, dos membros do Conselho Fiscal, 

bem como dos integrantes dos Comitês da Eletrobras, verifica-se que, com a privatização 

ultimada e o novo estatuto social aprovado, efetivamente é possível propor nova estratégia de 

remuneração que promova  o alinhamento dos interesses dos Administradores com os 

interesses dos acionistas da Companhia e possibilite a efetiva atração e retenção de talentos. 

 

Para tal, se aprovada a esta Proposta da Administração, a remuneração dos Administradores 

da Eletrobras será fixada utilizando como parâmetros a responsabilidade, o tempo dedicado à 

função, a competência e reputação dos Administradores, os novos níveis de desafios exigidos, 

bem como a comparação com empresas de porte similar e em especial com Companhias que 

passaram ou estão em estágio similar de transformação. 
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(b) composição da remuneração, indicando: 

 

i. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles; 

 

Nos termos desta Proposta da Administração, cujo objeto de deliberação pelos acionistas inclui 

a revisão do modelo de remuneração da administração da Companhia, informamos que, caso 

aprovada, os elementos e seus objetivos aplicáveis aos Diretores Estatutários serão 

os seguintes: 

 

 

Diretoria Estatutária 

 

• Salário ou pró-labore 

 

Os membros da Diretoria Estatutária da Eletrobras farão jus a remuneração fixa 

mensal, como retribuição ao exercício da função. 

 

Com a revisão do estatuto aprovado na 183ª AGE, a Diretoria Estatutária da Eletrobras 

passa a ser composta pelo Presidente e pelos Vice-Presidentes. 

 

Tendo em vista que haverá novos patamares de remuneração fixa, e novas posições, 

eles acrescem valores ao montante global de remuneração originalmente aprovado na 

62ª AGO de 2022. 

 

• Benefícios Diretos e Indiretos 

 

Os membros da Diretoria Estatutária da Eletrobras farão jus a benefícios diretos e 

indiretos, que visam contribuir para a qualidade de vida de seus membros, os quais se 

incluem, seguro de vida e assistência à saúde. 

  

• Incentivo de Curto Prazo (ICP)  

 

Os membros da Diretoria Estatutária da Eletrobras farão jus à remuneração baseada 

em programas de incentivo de curto prazo (ICP), pagos por meio de bônus, os quais 

são baseados em metas de atingimento de resultados da Companhia.  

 

Tendo em vista que o novo programa de ICP só possuirá efeitos a partir de abril de 

2023, ele não acresce valores ao montante global de remuneração originalmente 

aprovado na 62ª AGO de 2022. 

 

O atual Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) dos Administradores será 

descontinuado até o final de 2023, sendo substituído pelo Programa de Bônus citado 

acima. Tal montante já foi previsto na 62ª AGO. 

 

• Incentivo de Longo Prazo (ILP) 

 

Os membros da Diretoria Estatutária da Eletrobras farão jus à remuneração baseada 

em programas de incentivo de longo prazo (ILP), os quais são baseados em Opções 

de Ações e em Ações Restritas. 

 

Tendo em vista que o novo programa de Remuneração Baseada em Opções de 

Ações possui previsão de outorga apenas a partir de abril de 2023, ele não 

acresce valores ao montante global de remuneração originalmente aprovado 

na 62ª AGO de 2022. 
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Porém, levando em consideração que o novo programa de Remuneração Baseada 

em Ações Restritas possui previsão de outorga a partir da aprovação em AGE, 

com a 1ª transferência em 31.03.2022, ele acresce valores ao montante 

global de remuneração originalmente aprovado na 62ª AGO de 2022. 

 

Para 2023, em função de parcelas diferidas ainda remanescentes, ainda permanecerá 

ativo o programa de Remuneração Baseada em Ações (com liquidação em caixa) – 

“PHANTOM SHARES”, que diz respeito às parcelas diferidas do programa de RVA 

referente ao exercício de 2021. De todo o modo, o programa de Remuneração Baseada 

em Ações (com liquidação em caixa) – “PHANTOM SHARES” será descontinuado até o 

final de 2023, sendo substituído pelos Programas de baseados em opções de ações e 

em ações restritas citados acima. Tal montante já foi previsto na 62ª AGO. 

 

• Benefícios Pós-Emprego 

 

Os membros da Diretoria Estatutária continuarão fazendo jus a benefícios pós-

emprego na forma de contribuições à previdência complementar. 

 

Tendo em vista que os novo modelo de remuneração impacta na previdência 

complementar, ele acresce valores ao montante global de remuneração originalmente 

aprovado na 62ª AGO de 2022. 

 

• Benefícios Motivados pela Cessação do Exercício do Cargo 

 

Os membros da Diretoria Estatutária não mais farão jus a benefícios motivados pela 

cessação do exercício do cargo, como era o caso da “Quarentena”. 

 

Tendo em vista que os novo modelo de remuneração não mais prevê a “quarentena”, 

ele reduz valores ao montante global de remuneração originalmente aprovado na 62ª 

AGO de 2022. 

 

 

 

Conselho de Administração 

 

• Remuneração Fixa Anual 

 

Os Conselheiros de Administração da Eletrobras farão jus à remuneração fixa mensal, 

como retribuição exercício da função. 

 

Tendo em vista que haverá novos patamares de remuneração fixa, eles acrescem 

valores ao montante global de remuneração originalmente aprovado na 62ª AGO de 

2022. 

 

• Remuneração por Participação em Comitê de Assessoramento ao Conselho de 

Administração  

 

Os membros do Conselho de Administração farão jus à remuneração fixa mensal 

adicional em função da participação em cada um dos Comitês. 

 

Tendo em vista que haverá novas remunerações por participação nos Comitê de 

Assessoramento ao Conselho de Administração, eles acrescem valores ao montante 

global de remuneração originalmente aprovado na 62ª AGO de 2022. 

 

 

• Incentivo de Longo Prazo (ILP) 
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Os membros do Conselho de Administração farão jus à remuneração baseada em 

programa de incentivo de longo prazo (ILP), o qual será baseado em ações restritas. 

 

Porém, levando em consideração que o novo programa de Remuneração Baseada em 

Ações Restritas possui previsão de outorga a partir da aprovação em AGE, mas para 

os Conselheiros a transferência ocorre apenas em com transferências em 30.04.2028, 

ele não acresce valores ao montante global de remuneração originalmente aprovado 

na 62ª AGO de 2022. 

 

• Remuneração Variável, Benefícios Pós-Emprego e Benefícios Motivados pela 

Cessação do Exercício do Cargo 

 

Os membros do Conselho de Administração continuarão não fazendo jus à 

Remuneração Variável, Benefícios Pós-Emprego e Benefícios Motivados pela Cessação 

do Exercício do Cargo. 

 

 

Conselho Fiscal 

 

• Remuneração Fixa Anual 

 

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal continuará a ser fixada em um décimo 

da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Estatutária (Presidente e 

Diretores), excluídos os valores referentes ao adicional de férias e aos benefícios 

diretos e indiretos concedidos aos referidos membros.  

 

Os membros do Conselho Fiscal continuarão não fazendo jus a benefícios diretos e 

indiretos e remuneração por participação em comitês. 

 

Tendo em vista que haverá novos patamares de remuneração fixa, eles acrescem 

valores ao montante global de remuneração originalmente aprovado na 62ª AGO de 

2022. 

 

 

• Remuneração Variável, Remuneração Baseada em Ações, Benefícios Pós-

Emprego e Benefícios Motivados pela Cessação do Exercício do Cargo 

 

Os membros do Conselho Fiscal continuarão não fazendo jus à Remuneração Variável, 

Remuneração Baseada em Ações, Benefícios Pós-Emprego e Benefícios Motivados pela 

Cessação do Exercício do Cargo. 

 

 

Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração 

 

• Remuneração por Participação em Comitê de Assessoramento ao Conselho de 

Administração  

 

Os integrantes dos Comitês de Assessoramento farão jus à remuneração fixa mensal 

em função da participação em cada um dos Comitês. 

 

Tendo em vista que haverá remuneração por participação em Comitê, eles acrescem 

valores ao montante global de remuneração originalmente aprovado na 62ª AGO de 

2022. 

 

• Remuneração Variável, Remuneração Baseada em Ações, Benefícios Pós-

Emprego e Benefícios Motivados pela Cessação do Exercício do Cargo  
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Os membros do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutários continuarão não fazendo jus 

à Remuneração Variável, Remuneração Baseada em Ações, Benefícios Pós-Emprego e 

Benefícios Motivados pela Cessação do Exercício do Cargo. 

 

 

ii. Em relação aos 03 (três) últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada 

elemento na remuneração total;  

 

De acordo com a tabela abaixo, as proporções de cada elemento na remuneração total para o 

exercício social de 2021 foram, aproximadamente:  

 

Composição da Remuneração* 

Conselho 

de 

Administra

ção 

Conselho 

Fiscal 

Diretoria 

Estatutária 

Diretoria 

Não-

Estatutária 

Comitê de 

Auditoria e 

Riscos 

Estatutário 

Remuneração Fixa Mensal      

Salário ou pró-labore 100,00% 100,00% 54,48% N.A 100,00% 

Benefícios Diretos ou Indiretos 0,00% 0,00% 12,45% N.A 0,00% 

Participação em Comitês 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Outros 0,00% 0,00% 6,19% N.A 0,00% 

Remuneração Variável      

Bônus 0,00% 0,00% 8,37% N.A 0,00% 

Participação nos Resultados 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Participações em Reuniões 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Comissões 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Outros 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Benefícios Pós-Emprego 0,00% 0,00% 6,77% N.A 0,00% 

Cessação do Exercício do Cargo 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Baseada em Ações, incluindo opções 0,00% 0,00% 11,74% N.A 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% N.A 100,00% 

 

* Conforme Proposta da Administração para a 62ª AGO. 

 

 

De acordo com a tabela abaixo, as proporções de cada elemento na remuneração total para o 

exercício social de 2020 foram, aproximadamente:  

 

 

Composição da Remuneração 

Conselho 

de 

Administra

ção 

Conselho 

Fiscal 

Diretoria 

Estatutária 

Diretoria 

Não-

Estatutária 

Comitê de 

Auditoria e 

Riscos 

Estatutário 

Remuneração Fixa Mensal      

Salário ou pró-labore 88,94% 88,05% 57,31% N.A 83,33% 
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Benefícios Diretos ou Indiretos 0,00% 0,00% 10,00% N.A 0,00% 

Participação em Comitês 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Outros 11,06% 11,95% 19,59% N.A 16,67% 

Remuneração Variável      

Bônus 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Participação nos Resultados 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Participações em Reuniões 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Comissões 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Outros 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Benefícios Pós-Emprego 0,00% 0,00% 7,04% N.A 0,00% 

Cessação do Exercício do Cargo 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Baseada em Ações, incluindo opções 0,00% 0,00% 6,06% N.A 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% N.A 100,00% 

 

 

De acordo com a tabela abaixo, as proporções de cada elemento na remuneração total para o 

exercício social de 2019 foram, aproximadamente:  

 

 

Composição da Remuneração 

Conselho 

de 

Administra

ção 

Conselho 

Fiscal 

Diretoria 

Estatutária 

Diretoria 

Não-

Estatutária 

Comitê de 

Auditoria e 

Riscos 

Estatutário 

Remuneração Fixa Mensal      

Salário ou pró-labore 87,43% 85,10% 54,63% N.A 83,33% 

Benefícios Diretos ou Indiretos 0,00% 0,00% 15,05% N.A 0,00% 

Participação em Comitês 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Outros 12,57% 14,90% 17,14% N.A 16,67% 

Remuneração Variável      

Bônus 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Participação nos Resultados 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Participações em Reuniões 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Comissões 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Outros 0,00% 0,00% 0,00% N.A 0,00% 

Benefícios Pós-Emprego 0,00% 0,00% 7,94% N.A 0,00% 

Cessação do Exercício do Cargo 0,00% 0,00% 5,24% N.A 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% N.A 100,00% 
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iii. metodologia de cálculo e reajuste de cada um dos elementos da remuneração 

 

Enquanto estatal, cabia à SEST analisar o valor proposto para a remuneração dos 

Administradores da Eletrobras e enviar para aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional, que 

o encaminhava sob a forma de instrução de voto para aprovação em Assembleia Geral 

Ordinária de Acionistas da Eletrobras. 

 

Com a empresa privatizada, caso aprovado o novo modelo de remuneração, em linha com as 

melhores práticas de mercado, segundo o qual o maior percentual da remuneração total se 

dará nos incentivos de curto e longo prazo, definiu-se que os patamares de remuneração fixa 

dos administradores se posicionarão no P50 (percentil 50%) de mercado, e, baseado em 

metas, gatilhos e desafios da Companhia, o pacote total remuneratório foi definido entre o P75 

e o P90 (entre o percentil 75% e o percentil 90%). 

 

Não existe metodologia única de cálculo e reajuste, mas sim uma verificação dos patamares 

da Companhia frente a empresas de porte e complexidade similar. 

 

iv. razões que justificam a composição da remuneração  

 

Enquanto estatal, a composição da remuneração dos Administradores da Eletrobras se 

encontrava balizada nas orientações e regras definidas para as empresas estatais pela SEST. 

 

Com a empresa privatizada, caso aprovado o novo modelo de remuneração, será possível, 

efetivamente, adotar nova prática cuja principal finalidade é promover o alinhamento dos 

interesses dos Administradores com os interesses dos acionistas da Companhia, bem como 

realmente possibilitar atração e retenção de talentos. 

 

Para tal, a composição da remuneração dos Administradores da Eletrobras será fixada 

utilizando como parâmetros a responsabilidade, o tempo dedicado à função, a competência e 

reputação dos Administradores, os novos níveis de desafios exigidos, bem como a comparação 

com empresas de porte similar e em especial com Companhias que passaram ou estão em 

estágio similar de transformação. 

 

v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato  

 

Enquanto estatal, todos os membros da Diretoria Estatutária, do Conselho de Administração, 

do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário da Eletrobras eram 

remunerados de acordo com o Decreto nº 1957/1996, que veda a participação remunerada de 

servidores da Administração Pública Federal, direta ou indireta, em mais de dois Conselhos de 

Administração ou Fiscal de empresas públicas e de sociedades de economia mista federais, 

bem como das demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União Federal.  

 

Com a empresa privatizada, caso aprovado o novo modelo de remuneração, todos os membros 

da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, do Comitê Fiscal, dos Comitê 

Estatutários de Assessoramento ao Conselho de Administração continuarão a ser 

remunerados, nos termos da proposta. 

 

(c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na 

determinação de cada elemento da remuneração; 

 

Enquanto estatal, em função da natureza da rubrica, não havia vinculação do desempenho ou 

comparativo de mercado em relação à remuneração fixa dos Administradores, sendo os valores 

orientados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST do 

Ministério da Economia e aprovados na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.  

 

Com relação à Remuneração Variável dos Administradores (RVA), os membros da Diretoria 

Estatutária faziam jus à Remuneração Variável Anual, a partir do cumprimento de metas 

anualmente estabelecidas pelo Conselho de Administração e aprovadas pela SEST.  
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Com a empresa privatizada, caso aprovado o novo modelo de remuneração, no que se refere 

à remuneração fixa, será utilizado o P50 (percentil 50%) de mercado, e em complemento, ao 

agregar remuneração de curto e longo prazo, o pacote total remuneratório foi definido entre 

o P75 e o P90 (entre o percentil 75% e o percentil 90%). 

 

Os incentivos de curto e longo prazo se basearão em metas de rentabilidade, sustentabilidade, 

excelência e geração de valor no longo prazo, bem como, gatilhos e desafios da Companhia, 

de modo que, caso cumpridos, e a depender do grau de cumprimento, haja retribuição 

correspondente. 

 

(d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de 

desempenho; 

 

Com a empresa privatizada, caso aprovado o novo modelo de remuneração: 

 

• Salário ou pró-labore: remuneração fixa sem indicador vinculado, mas comparando os 

patamares de remuneração fixa da Companhia a empresas nacionais e internacionais, 

de porte similar à Eletrobras, incluindo-se empresas dentro e fora do setor de energia 

elétrica. 

 

• Benefícios diretos e indiretos: sem indicador vinculado. 

 

• Incentivo de Curto Prazo (ICP), por meio de Programa de Bônus: a Eletrobras passará 

a praticar a referida remuneração, e para tal, os patamares de incentivo de curto prazo 

(ICP) da Companhia serão comparados a empresas nacionais e internacionais, de porte 

similar à Eletrobras, incluindo-se empresas dentro e fora do setor de energia elétrica. 

Ademais, o Programa será atrelado ao alcance de metas e desafios da Companhia, 

sendo acionado apenas caso gatilhos de performance tenham sido atingidos. 

 

• Incentivo de Longo Prazo (ILP), por meio de Programa de Remuneração Baseado em 

Opções de Compra de Ações: a Eletrobras passará a praticar a referida remuneração, 

e para tal, os patamares de incentivo de curto prazo (ILP) da Companhia serão 

comparados a empresas nacionais e internacionais, de porte similar à Eletrobras, 

incluindo-se empresas dentro e fora do setor de energia elétrica. Ademais, o Programa 

será atrelado ao alcance de metas e desafios da Companhia, sendo acionado apenas 

caso gatilhos de performance tenham sido atingidos. 

 

• Incentivo de Longo Prazo (ILP), por meio de Programa de Remuneração Baseado em 

Ações Restritas: a Eletrobras passará a praticar a referida remuneração, e para tal, os 

patamares de incentivo de curto prazo (ILP) da Companhia serão comparados a 

empresas nacionais e internacionais, de porte similar à Eletrobras, incluindo-se 

empresas dentro e fora do setor de energia elétrica. Ademais, o Programa será 

atrelado ao alcance de metas e desafios da Companhia, sendo acionado apenas caso 

gatilhos de performance tenham sido atingidos. 

 

• Participação em Comitês: para os Membros do Conselho de Administração que 

compõem Comitês Estatutários de Assessoramento ao Conselho, passará a haver 

remuneração adicional, que será acrescida à remuneração fixa. 

 

• Benefícios pós-emprego: sem indicador vinculado. 

 

• Cessação de cargo: A Eletrobras não mais praticará tal benefício. 

 

(e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da Companhia 

de curto, médio e longo prazo  

 



37 

 

Enquanto estatal, a remuneração variável seguia valores e diretrizes da Secretaria de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Portanto, não havia flexibilidade à 

Companhia para promover programas específicos que privilegiassem apenas o curto ou o longo 

prazo, como indica as melhores práticas, havendo apenas um programa, denominado RVA.  

 

Os indicadores da RVA se dividiam nas seguintes categorias: (i) Corporativa: indicadores 

financeiros, de qualidade de serviços nas atividades de geração e transmissão de energia, de 

atendimento a políticas públicas e de cumprimento do Contrato de Metas de Desempenho 

Empresarial - CMDE; (ii) Colegiado: avaliação do desempenho da Diretoria Estatutária pelo 

Conselho de Administração e do indicador de Conformidade da SEST; e (iii) Unidades de 

Negócio: indicador e meta própria para cada membro da Diretoria Estatutária. Além disso, a 

partir da premissa de desempenho continuado, o pagamento da remuneração variável (quando 

devido) era condicionado a manutenção de resultados favoráveis a empresa por mais de um 

ano, sendo pago em parcelas diferidas no decorrer de 5 (cinco) anos 

 

Com a empresa privatizada, caso aprovado o novo modelo de remuneração, a Companhia 

possuirá planos específicos de incentivos de curto (ICP) e longo prazo (ILP), o que permitirá 

alinhamento muito maior dos programas aos desafios de curto, médio e longo prazo da 

Companhia. 

 

Destacamos que o alinhamento dos Programas às peças estratégicas da Companhia, bem 

como a manutenção da utilização de indicadores e de gatilhos que endereçam questões 

financeiras, sustentabilidade, governança, conformidade, negócios e transparência, bem como 

de cláusulas de clawback, continuarão, claro, nos novos Planos. 

 

(f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou 

controladores diretos ou indiretos   

 

Não há qualquer remuneração ou benefício para os membros do Conselho de Administração, 

do Conselho Fiscal, da Diretoria Estatutária e dos Comitês de Assessoramento suportados por 

subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos. 

 

(g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de 

determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário da 

Companhia  

 

Não há qualquer remuneração ou benefício para os membros do Conselho de Administração, 

do Conselho Fiscal, da Diretoria Estatutária e dos Comitês de Assessoramento vinculados à 

ocorrência de determinado evento societário. 

 

(h) práticas e procedimentos adotados pelo Conselho de Administração para definir 

a remuneração individual do Conselho de Administração e da Diretoria 

 

Enquanto estatal, a fixação da remuneração global da Diretoria Estatutária, dos membros do 

Conselho de Administração, dos membros do Conselho Fiscal e dos membros dos Comitês 

Estatutários de Assessoramento ao Conselho de Administração seguia processo já 

estabelecido, por meio do qual a Administração da Eletrobras encaminhava, anualmente, à 

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST e ao Ministério de 

Minas e Energia – MME, a proposta de remuneração para o período compreendido entre abril 

do ano corrente a março do ano seguinte, que necessariamente seguia as diretrizes SEST. 

 

Com a empresa privatizada, caso aprovado o novo modelo de remuneração, será possível, 

efetivamente, adotar nova prática cuja principal finalidade é promover o alinhamento dos 

interesses dos Administradores com os interesses dos acionistas da Companhia, bem como 

realmente possibilitar atração e retenção de talentos. Portanto, o processo de definição da 

remuneração individual passa a ser recomendado ao Conselho de Administração pelo Comitê 

de Pessoas, sendo calcado nas melhores práticas de mercado e em alinhamento às diretrizes 

e aos desafios da Companhia. Portanto, anualmente de forma ordinária, e extraordinariamente 
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caso necessário (como é o atual caso tendo em vista a conclusão do processo de capitalização), 

é verificada a aderência do modelo de remuneração. 

 

Para esta revisão, por orientação do Conselho de Administração e de seu Comitê de Pessoas, 

justamente com o intuito de poder contar com os melhores profissionais na condução do citado 

processo de transformação, aliando atuais e novas competências, a Eletrobras contratou a 

Korn Ferry, consultoria de renome para definir um modelo de remuneração alinhado às 

melhores práticas e em consonância com os desafios da organização.  

 

 

13.2 – Remuneração total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária, 

Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria e Riscos 

 

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente a se encerrar em 31/12/2022 - Valores anuais 

* 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 

Comitês 

Estatutários 

de 

Assessoramen

to ao Conselho 

de 

Administração 

Total 

Número total de membros 9,50 6,33 4,92 5,33 26,08 

Número de membros 

remunerados 
7,00 ** 6,33 4,92 5,33 23,58 

Remuneração fixa anual      

Salário ou pró-labore 454.519,12 4.486.644,50 377.304,00 1.991.192,21 7.309.659,84 

Benefícios diretos e indiretos 0,00 952.386,34 0,00 0,00 952.386,34 

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descrição de outras 

remunerações fixas 
- - - - - 

Remuneração variável      

Bônus 0,00 3.023.167,72 0,00 0,00 3.023.167,72 

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descrição de outras 

remunerações variáveis 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pós-emprego 0,00 1.088.597,67 0,00 0,00 1.088.597,67 

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Baseada em ações, incluindo 

opções*** 
0,00 345.649,46 0,00 0,00 345.649,46 

Observação 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

- 
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Circular/Anual-

2022-CVM/SEP. 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP. 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP. 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP. 

Total da remuneração*** 454.519,12 9.896.445,69 377.304,00 1.991.192,21 12.719.461,03 

 

* De modo a oferecer maior nível de informações, a tabela acima foi atualizada, razão pela qual difere da previsão 

apresentada na 62ª AGO. 

 

** Conforme modelo atual de remuneração, não foram contabilizados três conselheiros, haja vista que conselheiros de 

administração integrantes do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário eram remunerados somente pela participação no 

Comitê. 

 

*** Através do modelo conhecido como “Phantom Share”, sem entrega de ações escriturais. 

 

 

Remuneração total do Exercício Social corrente encerrado em 31/12/2021 - Valores anuais 

 
Conselho de 

Administraçã

o 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 

Comitê de 

Auditoria e 

Riscos 

Estatutário 

Total 

Número total de membros 10,25 5,83 5,00 4,83 25,92 

Número de membros 

remunerados 
7,42* 5,83 5,00 4,83 23,08 

Remuneração fixa anual      

Salário ou pró-labore 489.995,11 3.510.603,79 326.421,60 1.902.676,40 6.229.696,90 

Benefícios diretos e indiretos - 802.357,47 - - 802.357,47 

Participações em comitês - - - - - 

Outros - 398.855,46 - - 398.855,46 

Descrição de outras 

remunerações fixas 
- FGTS - - FGTS 

Remuneração variável      

Bônus - 539.105,56 - - 539.105,56 

Participação de resultados - - - - - 

Participação em reuniões - - - - - 

Comissões - - - - - 

Outros - - - - - 

Descrição de outras 

remunerações variáveis 
- - - - - 

Pós-emprego - 436.363,19 - - 436.363,19 

Cessação do cargo - - - - - 

Baseada em ações, incluindo 

opções** 
- 756.459,43 - - 756.459,43 
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Observação 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP. 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP. 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP. 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP. 

- 

Total da remuneração*** 489.995,11  6.443.744,91  326.421,60  1.902.676,40  9.162.838,02  

 

* Não foram contabilizados três conselheiros, haja vista que conselheiros de administração integrantes do Comitê de 

Auditoria e Riscos Estatutário são remunerados somente pela participação no Comitê. 

 

** Através do modelo conhecido como “Phantom Share”, sem entrega de ações escriturais. 

 

*** Não contém os valores de encargos sociais de responsabilidade da Eletrobras (INSS), conforme Proposta da 

Administração para a 62ª AGO. 

 

 

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2020 - Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administraçã

o 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 

Comitê de 

Auditoria e 

Riscos 

Estatutário 

Total 

Número total de membros 11,00 6,00 4,42 4,67 26,08 

Número de membros remunerados 8,00* 6,00 4,42 4,67 23,08 

Remuneração fixa anual      

Salário ou pró-labore 517.922,28 3.616.698,55 288.520,43 1.814.905,21 6.238.046,47 

Benefícios diretos e indiretos - 631.236,10 - - 631.236,10 

Participações em comitês - - - - - 

Outros 64.413,74 1.236.097,59 39.170,52 362.981,26 1.702.663,11 

Descrição de outras remunerações 

fixas 
Encargos INSS 

Encargos 

INSS/FGTS 
Encargos INSS Encargos INSS - 

Remuneração variável      

Bônus - - - - - 

Participação de resultados - - - - - 

Participação em reuniões - - - - - 

Comissões - - - - - 

Outros - - - - - 

Descrição de outras remunerações 

variáveis 
- - - - - 

Pós-emprego - 444.333,11 - - 444.333,11 

Cessação do cargo - - - -  

Baseada em ações, incluindo 

opções** 
- 382.506,64 - - 382.506,64 
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Observação 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP 

- 

Total da remuneração 582.336,02 6.310.871,99 327.690,95 2.177.886,47 9.398.785,43 

 

* Não foram contabilizados três conselheiros, haja vista que conselheiros de administração integrantes do Comitê de 

Auditoria e Riscos Estatutário são remunerados somente pela participação no Comitê. 

 

** Através do modelo conhecido como “Phantom Share”, sem entrega de ações escriturais. 

 

 

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2019 - Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administraçã

o 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 

Comitê de 

Auditoria e 

Riscos 

Estatutário 

Total 

Número total de membros 10,92 5,67 4,75 3,75 25,09 

Número de membros remunerados 8,00* 5,67 4,75 3,75 22,17 

Remuneração fixa anual      

Salário ou pró-labore 522.274,56 3.118.072,85 305.022,85 1.412.136,97 5.357.507,23 

Benefícios diretos e indiretos - 858.710,53 - - 858.710,53 

Participações em comitês - - - - - 

Outros 75.076,88 978.346,36 53.387,97 282.427,55 1.389.238,76 

Descrição de outras remunerações 

fixas 
Encargos INSS 

Encargos 

INSS/FGTS 
Encargos INSS Encargos INSS - 

Remuneração variável      

Bônus - - - - - 

Participação de resultados - - - - - 

Participação em reuniões - - - - - 

Comissões - - - - - 

Outros - - - - - 

Descrição de outras remunerações 

variáveis 
- - - - - 

Pós-emprego - 453.214,89 - - 453.214,89 

Cessação do cargo - 299.175,42 - - 299.175,42 

Baseada em ações, incluindo opções - - - - - 
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Observação 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP 

- 

Total da remuneração 597.351,44 5.707.520,05 358.410,82 1.694.564,52 8.357.846,83 

 

* Não foram contabilizados três conselheiros, haja vista que conselheiros de administração integrantes do Comitê de 

Auditoria e Riscos Estatutário são remunerados somente pela participação no Comitê. 

 

 

13.3 - Remuneração variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária, 

Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria e Riscos 

 

 

Exercício Social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 

Comitês 

Estatutários 

de 

Assessoramen

to ao 

Conselho de 

Administração 

Total 

Número total de membros 9,50 6,33 4,92 5,00 25,75 

Número de membros remunerados (1) - 6,33 - - 6,33 

Bônus      

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- - - - - 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração (2) 
- 3.575.071,59 - - 3.575.071,59 

Valor previsto no plano de remuneração, caso 

as metas sejam atingidas (2) 
- 3.575.071,59 - - 3.575.071,59 

Participação nos resultados      

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- - - - - 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- - - - - 

Valor previsto no plano de remuneração, caso 

as metas sejam atingidas 
- - - - - 

 

(1) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem pode ser atribuída remuneração 

variável reconhecida no resultado da Eletrobras no exercício, conforme disposto no Ofício Circular/Anual-2022-

CVM/SEP. O presidente da Companhia é também membro do Conselho de Administração, mas os valores da 

remuneração variável por ele recebida somente encontram-se contabilizados como membro da Diretoria Estatutária, 

tendo em vista que os membros do Conselho de Administração não recebem remuneração desta natureza. 

 

(2) Informações referentes à parcela paga à vista através do RVA. 
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Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2021 

 
Conselho de 

Administraçã

o 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 

Comitê de 

Auditoria e 

Riscos 

Estatutário 

Total 

Número total de membros 10,25 5,83 5,00 4,83 25,92 

Número de membros remunerados (1) - 5,83 - - 5,83 

Bônus      

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- - - - - 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- 539.105,56 - - 539.105,56 

Valor previsto no plano de remuneração, 

caso as metas sejam atingidas 
- 539.105,56 - - 539.105,56 

Valor efetivamente reconhecido no 

resultado do último exercício social 
- 539.105,56 - - 539.105,56 

Participação nos resultados      

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- - - - - 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração (2) 
- 2.116.920,46 - - 2.116.920,46 

Valor previsto no plano de remuneração, 

caso as metas sejam atingidas (2) 
- 2.116.920,46 - - 2.116.920,46 

Valor efetivamente reconhecido no 

resultado do último exercício social 
- - - - - 

 

(1) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem pode ser atribuída remuneração 

variável reconhecida no resultado da Eletrobras no exercício, conforme disposto no Ofício Circular/Anual-2022-

CVM/SEP. O presidente da Companhia é também membro do Conselho de Administração, mas os valores da 

remuneração variável por ele recebida somente encontram-se contabilizados como membro da Diretoria Estatutária, 

tendo em vista que os membros do Conselho de Administração não recebem remuneração desta natureza. 

 

(2) Para o exercício social de 2020, a RVA da Eletrobras estava sendo enquadrada como Participação nos Resultados.  

 

 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020 

 
Conselho de 

Administraç

ão 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 

Comitê de 

Auditoria e 

Riscos 

Estatutário 

Total 

Número total de membros 11,00 6,00 4,42 4,67 26,08 

Número de membros remunerados (1) - 6,00 - - 6,00 

Bônus      

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- - - - - 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- - - - - 

Valor previsto no plano de remuneração, 

caso as metas sejam atingidas 
- - - - - 

Participação nos resultados      

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- - - - - 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- 439.413,91 - - 439.413,91 

Valor previsto no plano de remuneração, 

caso as metas sejam atingidas 
- 439.413,91 - - 439.413,91 
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Valor efetivamente reconhecido no 

resultado do último exercício social 
- 382.506,64 - - 382.506,64 

 

(1) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem pode ser atribuída 

remuneração variável reconhecida no resultado da Eletrobras no exercício, conforme disposto no Ofício Circular/Anual-

2022-CVM/SEP. O presidente da Companhia é também membro do Conselho de Administração, mas os valores da 

remuneração variável por ele recebida somente encontram-se contabilizados como membro da Diretoria Estatutária, 

tendo em vista que os membros do Conselho de Administração não recebem remuneração desta natureza. 

 

 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019 

 
Conselho de 

Administraç

ão 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 

Comitê de 

Auditoria e 

Riscos 

Estatutário 

Total 

Número total de membros 10,92 5,67 4,75 3,75 25,09 

Número de membros remunerados 
(1) 

8,00 5,67 4,75 3,75 22,17 

Bônus      

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- - - - - 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- - - - - 

Valor previsto no plano de 

remuneração, caso as metas sejam 

atingidas 

- - - - - 

Participação nos resultados      

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- - - - - 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- 346.452,28 - - 346.452,28 

Valor previsto no plano de 

remuneração, caso as metas sejam 

atingidas 

- 346.452,28 - - 346.452,28 

Valor efetivamente reconhecido no 

resultado do último exercício social 
- - - - - 

 

(1) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem pode ser atribuída remuneração 

variável reconhecida no resultado da Eletrobras no exercício, conforme disposto no Ofício 

Circular/CVM/SEP/Nº02/2020. O presidente da Companhia é também membro do Conselho de Administração, mas 

os valores da remuneração variável por ele recebida somente encontram-se contabilizados como membro da 

Diretoria Estatutária, tendo em vista que os membros do Conselho de Administração não recebem remuneração 

desta natureza. 

 

(2) Não foram contabilizados três conselheiros, haja vista que conselheiros de administração integrantes do Comitê de 

Auditoria e Riscos Estatutário são remunerados somente pela participação no Comitê. 

 

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do Conselho de Administração e 

Diretoria Estatutária 

 

Enquanto estatal, os membros da Diretoria Estatutária da Eletrobras faziam jus a Remuneração 

Variável Anual (“RVA”), a partir do cumprimento de metas anualmente estabelecidas pelo 

Conselho de Administração e aprovadas pela Secretaria de Coordenação e Governança das 

Empresas Estatais – SEST do Ministério da Economia.  

 

Na Eletrobras, desde 2019, o pagamento de RVA vinha sendo realizado por meio de 

instrumento baseado em ações, no modelo conhecido como “Phantom Shares”, não havendo 

entrega de ações escriturais. O modelo da Companhia possuía diferimento de 5 anos, e incluía 

penalização no montante a receber caso haja redução no lucro líquido superior a 20% em 

relação ao ano base. 
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Até o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, os valores eram pagos no ano 

seguinte integralmente através de “Phantom Shares”. A partir do exercício social de 2021, 

cujos valores serão pagos em 2022, o plano estabeleceu que 60% da RVA será realizado 

através de pagamento à vista a título de bônus e 40% do valor total da RVA será pago de 

forma diferida entre o 2º e o 5º ano de aniversário do plano referente ao exercício social de 

2021, utilizando o mecanismo de “Phantom Shares”. 

 

Para 2023, em função de parcelas diferidas ainda remanescente, ainda permanecerá ativo o 

programa de Remuneração Baseada em Ações (com liquidação em caixa) – “PHANTOM 

SHARES”, que diz respeito às parcelas diferidas do programa de RVA referente ao exercício de 

2021. De todo o modo, o programa de Remuneração Baseada em Ações (com liquidação em 

caixa) – “PHANTOM SHARES” será descontinuado até o final de 2023, sendo substituído pelos 

Programas baseados em opções de ações e em ações restritas. 

 

Portanto, nos termos da proposta da administração apresentada para a 184ª AGE, será objeto 

de deliberação pelos acionistas o Plano de Remuneração Baseado em Opções de Compra de 

Ações e o Plano de Remuneração Baseado em Ações Restritas. 

 

Plano de Opções de Compra de Ações 

 

(a) termos e condições gerais 

 

Poderão ser eleitos como Beneficiários do Plano de Opções, administradores, 

empregados, colaboradores ou prestadores de serviços da Companhia, ou de 

sociedade sob o seu controle, desde que selecionados pelo Conselho de Administração 

da Companhia ou por Comitê indicado para tal fim. 

 

(b) principais objetivos do plano 

 

O objetivo do Plano de Opções é de possibilitar a incorporação de incentivos de longo 

prazo, associados ao cumprimento de metas previamente definidas, no pacote 

remuneratório dos Beneficiários, transformando-os em potenciais acionistas da 

Companhia, o que permitirá o alinhamento de interesses entre a Companhia, seus 

acionistas e os Beneficiários, na medida em que os potenciais ganhos e riscos do 

desempenho da Companhia serão compartilhados, o que contribuirá, em especial, para 

o desenvolvimento de uma cultura profissional de alta performance e para a tomada 

de decisões que privilegiem resultados de longo prazo, superação das metas e criação 

de valor e o crescimento sustentável da Companhia. 

 

(c) forma como o plano contribui para esses objetivos 

 

O Plano de Opções, em suma, visa a contribuir para que a Eletrobras possa contar com 

os melhores profissionais para a condução do processo de transformação que está em 

curso, possibilitando-se a retenção de atuais talentos e a atração de novos, os quais 

possam conduzir os novos desafios advindos do processo de desestatização da 

Eletrobras (“capitalização”). 

 

(d) como o plano se insere na política de remuneração do emissor 

 

Com vistas à criação de valor à Companhia e aos seus acionistas, os incentivos de 

longo prazo compõem parte relevante da remuneração total dos Beneficiários, o que 

evidencia a preocupação no desenvolvimento de pacotes remuneratórios condizentes 

com práticas meritocráticas e cultura de alta performance, dado que o Beneficiário terá 

a possibilidade de usufruir de ganho proporcional ao valor porventura gerado à 

Companhia, podendo o Conselho de Administração ainda fixar condicionantes 

adicionais, a exemplo do atendimento a metas, gatilhos ou desafios específicos. 
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(e) como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a 

curto, médio e longo prazo 

 

No contexto atual de transformação da Eletrobras, o Plano de Opções configura-se 

ferramenta essencial para a solidificação de uma cultura meritocrática, capaz de reter 

e premiar seus talentos e estruturada para assegurar pleno alinhamento entre os 

interesses dos Beneficiários, da Companhia e de seus acionistas, uma vez que: (i) a 

Companhia terá a possibilidade de reter os atuais profissionais chave e atrair novos 

talentos, além de fomentar uma cultura de alta performance que servirá de força 

motriz para o destravamento das alavancas de valor da capitalização; (ii) os 

Beneficiários somente terão direito a adquirir as ações e a capturar o crescimento de 

valor acionário acima do preço de exercício definido neste Plano de Opções, caso sejam 

atendidas as metas previamente fixadas, o que configura grande estímulo para o alto 

desempenho, a superação de metas e a maximização da capacidade de geração de 

valor a médio e longo prazo; (iii) os acionistas, que, diante da atuação dos profissionais 

em prol do célere destravamento das alavancas de valor da capitalização e da 

consequente maximização de valor da Companhia, poderão contar com a valorização 

das ações de emissão da Eletrobras e a maximização do retorno de seus investimentos 

a médio e longo prazo. 

 

(f) número máximo de ações abrangidas 

 

O número máximo de ações a serem recebidas pelos Beneficiários do Plano de Opções 

não poderá exceder o limite de 1,1% do capital social total da Companhia nesta data. 

 

Para efeito deste limite, serão consideradas todas as ações correspondentes às opções 

efetivamente exercidas ou exercíveis pelos Beneficiários, independentemente do 

modelo de liquidação dessa opção. As Ações correspondentes às opções que forem 

canceladas, caducarem, expirarem ou prescreverem, por qualquer motivo, não serão 

computadas para efeitos do limite previsto acima e, portanto, ficarão novamente 

disponíveis para futura outorga nos termos deste Plano. 

 

(g) número máximo de opções a serem outorgadas 

 

O número total de opções a serem outorgadas aos Beneficiários do Plano de Opções 

não poderá resultar na efetiva entrega de ações da companhia que excedam o limite 

de 1,1% do capital social total da Companhia nesta data. 

 

(h) condições de aquisição de ações 

 

A outorga de opções de ações será realizada, necessariamente, mediante celebração 

de Contratos de Outorga de Opções de Compra de Ações entre a Companhia e os 

Beneficiários, o que poderá se dar a qualquer tempo, enquanto vigente o Plano. 

 

(i) critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 

 

O Programa do Plano deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração até março 

de 2023, e o Preço de Exercício da opção de compra de ações ordinárias será de, no 

mínimo, R$ 42,00 (quarenta e dois reais), que corresponde ao preço praticado no 

aumento de capital da Companhia, em oferta pública de distribuição de ações, 

concluído em 10 de junho de 2022 conforme comunicado da mesma data. 

 

Após a aprovação do Programa, a seu critério, o Conselho de Administração poderá 

modificar e/ou atualizar monetariamente o Preço de Exercício das Opções, respeitado 

o limite mínimo estabelecido no parágrafo anterior 

 

O Conselho de Administração poderá determinar se o Preço de Exercício será ajustado 

por dividendos, juros sobre capital próprio, ou proventos distribuídos pela Companhia 
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no período compreendido entre a data de outorga e a data de exercício das opções, e 

tais condições serão previstas no Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações. 

   

(j) critérios para fixação do prazo de exercício 

 

As Opções outorgadas nos termos do presente Plano tornar-se-ão maduras, isto é, 

poderão ser exercidas, conforme prazos e regras previstos no Programa, observados 

os requisitos mínimos, de forma a atender aos objetivos de: (i) retenção dos 

Beneficiários; e (ii) geração sustentável de valor a longo prazo. 

 

Uma vez celebrado o Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações, o Prazo de 

Maturidade das opções outorgadas obedecerá aos seguintes requisitos mínimos: (i) 

1/3 das Opções terá Prazo de Maturidade não inferior a 3 anos; (ii) 1/3 das Opções 

terá Prazo de Maturidade não inferior a 4 anos; (ii) 1/3 das Opções terá Prazo de 

Maturidade não inferior a 5 anos. 

 

O Prazo Máximo de Exercício das Opções é de 120 dias a contar da data em que tais 

opções se tornam exercíveis, ou seja, após o fim do seu respectivo prazo de 

maturidade. contados do último Prazo de Maturidade em vigor. 

 

Após o exercício das opções e efetivo recebimento das ações por parte do Beneficiário, 

fica o Beneficiário impedido de alienar tais ações pelo período de 180 dias, definido 

como o período de “Lock-up”. 

 

Em qualquer caso, as opções de compra de ações não poderão ser exercidas em 

período de vedação de negociação de ações da Companhia, conforme Política de 

Negociação de Valores Mobiliários da Eletrobras e legislação em vigor. Caso o Prazo 

Máximo de Exercício das Opções se encerre durante um período de vedação, referido 

prazo será automaticamente prorrogado pelo prazo de 5 (cinco) dias contados do final 

do período de vedação. 

 

(k) forma de liquidação 

 

As opções serão liquidadas mediante a entrega de ações pela companhia aos 

beneficiários. 

 

A liquidação do Preço de Exercício deverá ocorrer de acordo com uma das duas opções 

a seguir, conforme venha a ser definido pelo Conselho de Administração, a seu 

exclusivo critério: 

 

(i) Caso exista saldo suficiente de reserva de capital em montantes adequados, a 

liquidação do Preço de Exercício ocorrerá da seguinte forma: 

 

A Companhia poderá emitir e entregar ao Beneficiário apenas o número de Ações 

correspondente à diferença entre o Preço de Liquidação e o Preço de Exercício, 

multiplicado pelo número total de opções exercidas pelo participante e dividido pelo 

Preço de Liquidação: N_ações = (P_Liquidação - P_Exercício) * N_Opções / 

P_Liquidação 

  

Onde:  

 

N_ações = número de Ações a transferir 

P_Liquidação = Preço de Liquidação 

P_Exercício = Preço de Exercício das Opções  

N_Opções = número de Opções maduras exercidas pelo Beneficiário 

  

Nesta hipótese, não haverá desembolso de recursos pelo Participante para a subscrição 

ou compra de ações.  
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(ii) caso não haja referido saldo, a liquidação do Preço de Exercício ocorrerá de acordo 

com o disposto abaixo: 

 

O Beneficiário deverá efetuar o pagamento do Preço de Exercício dentro do prazo de 

90 (noventa) dias, prorrogáveis por decisão do Conselho de Administração, por 90 

(noventa) dias, contados do recebimento da comunicação de exercício. 

 

 

Nenhuma opção será entregue ao participante a não ser que todas as exigências legais 

e regulamentares tenham sido integralmente cumpridas. 

 

 

(l) restrições à transferência das ações 

 

Após o exercício das opções e efetivo recebimento das ações por parte do Beneficiário, 

fica o Beneficiário impedido de alienar tais ações pelo período de 180 dias, definido 

como o período de “Lock-up”. 

 

Em qualquer caso, as opções de compra de ações não poderão ser exercidas em 

período de vedação de negociação de ações da Companhia, conforme Política de 

Negociação de Valores Mobiliários da Eletrobras e legislação em vigor. Caso o Prazo 

Máximo de Exercício das Opções se encerre durante um período de vedação, referido 

prazo será automaticamente prorrogado pelo prazo de 5 (cinco) dias contados do final 

do período de vedação. 

 

(m) critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, 

alteração ou extinção do plano 

 

O Plano de Opções de Compra de Ações possui vigência de 3 (três) anose a qualquer 

tempo, o Plano de Opções poderá ser extinto ou modificado por decisão da Assembleia 

Geral de Acionistas. 

 

Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por 

ações, às Companhias abertas, à legislação trabalhista ou aos efeitos fiscais do Plano 

de Opções poderá levar à sua revisão integral. 

 

(n) efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus 

direitos previstos no plano de remuneração baseado em ações 

 

O Beneficiário, caso se desligue da Companhia ou de sua Controlada, por iniciativa 

própria, por baixo desempenho profissional identificado por meio de avaliação regular 

realizada pela Companhia perderá, a partir da data de desligamento, o direito de 

exercer as opções de compra dos Prazos de Maturidade remanescentes, 

independentemente do atingimento de metas. O Beneficiário que for desligado em 

decorrência da prática de ato que configure justa causa para rescisão de contratos de 

trabalhos nos termos da legislação trabalhista, de qualquer ato em violação às normas 

legais ou infralegais, ao Estatuto Social da Companhia, Código de Ética e Conduta e 

demais normas internas da Companhia, ou ao Contrato de Outorga, perderá a partir 

da data de desligamento, o direito de exercer as opções de compra, 

independentemente do atingimento do Prazo de Maturidade. O Conselho de 

Administração poderá estabelecer critérios para o exercício das opções nos casos cujo 

Prazo de Maturidade não tenha sido atingido nos casos (i) em que o Beneficiário tenha 

alcançado as respectivas metas; (ii) de falecimento, incapacidade ou aposentadoria.  

 

Plano de Remuneração Baseado em Ações Restritas 
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(a) termos e condições gerais 

 

Poderão ser eleitos como Beneficiários do Plano de Ações Restritas, administradores, 

empregados, colaboradores ou prestadores de serviços da Companhia, ou de 

sociedade sob o seu controle, desde que eleitos pelo Conselho de Administração da 

Companhia ou por Comitê indicado pelo Conselho para tal fim. 

 

(b) principais objetivos do plano 

 

O objetivo do Plano de Ações Restritas é: (i) reter talentos da Companhia que, 

demonstram sólido desempenho de alta performance e detêm qualificações e perfis 

profissionais alinhados à nova etapa da Companhia; (ii) auxiliar na atração de novos 

talentos para posições chave no âmbito do processo de reestruturação da Eletrobras 

em curso; e (iii) incentivar o desenvolvimento e crescimento sustentável da Companhia 

e a maximização de valor a longo prazo, em alinhamento com as alavancas de valor 

da capitalização, mediante incorporação deste Plano de Ações Restritas no pacote de 

remuneração da composição atual do Conselho de Administração, cujo prazo de gestão 

se estende até a Assembleia Geral Ordinária de 2025. 

 

(c) forma como o plano contribui para esses objetivos 

 

O Plano de Ações Restritas, em suma, visa a contribuir para que a Eletrobras possa 

contar com os melhores profissionais para a condução do processo de transformação 

que está em curso, possibilitando-se a retenção de atuais talentos e a atração de 

novos, os quais possam conduzir os novos desafios advindos do processo de 

capitalização. 

 

(d) como o plano se insere na política de remuneração do emissor 

 

Com vistas à criação de valor à Companhia e aos seus acionistas, os incentivos de 

longo prazo compõem parte relevante da remuneração total dos Beneficiários, o que 

evidencia a preocupação no desenvolvimento de pacotes remuneratórios condizentes 

com práticas meritocráticas e cultura de alta performance, dado que o Beneficiário terá 

a possibilidade de usufruir de ganho proporcional ao valor porventura gerado à 

Companhia, podendo o Conselho de Administração ainda fixar condicionantes 

adicionais, a exemplo do atendimento a metas, gatilhos ou desafios específicos. 

 

(e) como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a 

curto, médio e longo prazo 

 

No contexto atual de transformação da Eletrobras, o Plano de Ações Restritas configura 

ferramenta essencial para a solidificação de uma cultura meritocrática, capaz de reter 

e premiar seus talentos e estruturada para assegurar pleno alinhamento entre os 

interesses dos Beneficiários, da Companhia e de seus acionistas, uma vez que: (i) a 

Companhia terá a possibilidade de reter os atuais profissionais chave e atrair novos 

talentos, além de fomentar uma cultura de alta performance que servirá de força 

motriz para o destravamento das alavancas de valor da capitalização; (ii) os 

Beneficiários poderão capturar o crescimento de valor acionário, o que configura 

grande estímulo para o alto desempenho, a superação de metas e a maximização da 

capacidade de geração de valor a médio e longo prazo; (iii) os acionistas, que, diante 

da atuação dos profissionais em prol do célere destravamento das alavancas de valor 

da capitalização e da consequente maximização de valor da Companhia, poderão 

contar com a valorização das ações de emissão da Eletrobras e a maximização do 

retorno de seus investimentos a médio e longo prazo. 

 

(f) número máximo de ações abrangidas 
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O número total de ações a serem recebidas pelos Beneficiários do Plano de Ações 

Restritas não poderá exceder o limite de 0,2% do capital social total da Companhia 

nesta data, sem prejuízo ainda do prazo máximo para celebração dos Contratos de 

Outorga de Ações Restritas. 

 

(g) número máximo de opções a serem outorgadas 

 

Não aplicável, pois o Plano não prevê a entrega de opções. 

 

(h) condições de aquisição de ações 

 

A outorga de Ações Restritas será realizada, necessariamente, mediante celebração de 

Contrato de Outorga de Ações Restritas, observado o Programa a ser aprovado pelo 

Conselho de Administração.  

 

O contrato especificará, entre outros itens, a quantidade de Ações Restritas objeto da 

outorga, bem como os prazos, os termos e as condições de transferência das Ações 

Restritas pela Companhia aos Beneficiários. 

 

Uma vez celebrado o Contrato de Outorga de Ações Restritas, a transferência de 

propriedade das Ações Restritas ao respectivo Beneficiário ocorrerá de modo 

fracionado, em partes iguais, observados os seguintes marcos temporais: 31.03.2023, 

31.03.2024, 31.03.2025, 31.03.2026 e 31.03.2027. 

 

Caso o Beneficiário seja membro do Conselho de Administração, uma vez celebrado o 

Contrato de Outorga de Ações Restritas, a transferência de propriedade da totalidade 

das Ações Restritas se dará em um único marco temporal, qual seja, 30.04.2028, que 

correspondente ao período de 3 (três) anos posteriores ao término do prazo de gestão 

dos Conselheiros de Administração eleitos pela 182ª AGE da Companhia. 

 

(i) critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 

 

Não aplicável, pois o Plano prevê que, desde que cumpridas todas as condições 

estabelecidas no Contratos de Outorga, as ações serão transferidas pela Companhia 

ao beneficiário, sem o pagamento de qualquer preço de exercício. 

 

(j) critérios para fixação do prazo de exercício 

 

Não aplicável, pois o Plano prevê que, desde que cumpridas todas as condições 

estabelecidas no Contratos de Outorga, as ações serão transferidas pela Companhia 

ao beneficiário, sem o pagamento de qualquer preço de exercício. 

 

(k) forma de liquidação 

 

Não aplicável, pois não haverá entrega de opções. 

 

(l) restrições à transferência das ações 

 

Os direitos de recebimento das ações restritas outorgadas nos termos do Plano de 

Ações Restritas são pessoais e intransferíveis. Contudo, as ações ordinárias que forem 

transferidas ao beneficiário não terão período de restrição à negociação, além do que 

já é estabelecido pela legislação, regulamentações aplicáveis e na Política de 

Negociação de Valores Mobiliários da Companhia 

 

(m) critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, 

alteração ou extinção do plano 
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O Plano de Ações restritas permanecerá vigente até 30.04.2028, podendo ser extinto 

e/ou modificado a qualquer momento por decisão da Assembleia Geral de Acionistas.  

 

Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por 

ações, às Companhias abertas, à legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais de um 

plano de outorga de ações poderá levar à revisão integral do Plano de Ações Restritas. 

 

Se a quantidade de ações de emissão da Companhia for aumentada, diminuída, houver 

desdobramento ou grupamento de ações, ou dividendos pagos em ações, o Conselho 

de Administração poderá efetuar os ajustes apropriados no número das Ações Restritas 

outorgadas a cada Participante. 

 

(n) efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus 

direitos previstos no plano de remuneração baseado em ações 

 

O Beneficiário, caso se desligue da Companhia ou de sua Controlada, por iniciativa 

própria, por baixo desempenho profissional identificado por meio de avaliação regular 

realizada pela Companhia, por conduta ético-profissional inadequada e/ou por infração 

a qualquer norma interna da Companhia, perderá, a partir da data de desligamento, o 

direito de recebimento das Ações Restritas dos marcos temporais remanescentes e, 

como consequência, a Companhia estará impossibilitada de lhe transferir a propriedade 

das Ações Restritas correspondentes. 

 

 

13.5 - Remuneração baseada em ações dos últimos 03 (três) exercícios sociais do 

Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária 

 

Em 2020, houve pagamento pela primeira vez da Remuneração Variável Anual (RVA) na 

Eletrobras, referente ao exercício social de 2019, a qual é realizada por meio de instrumento 

baseado em ações, no modelo conhecido como “Phantom Shares”, sem a entrega de ações 

escriturais aos Diretores Estatutários. Dessa forma, não há outorga de opções ou entrega de 

ações de emissão da Companhia, não resultando, portanto, em diluição aos acionistas. No 

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, o montante pago aos diretores e ex-diretores 

a título de RVA foi de R$ 382.506,64. 

 

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, o montante pago a diretores e ex-

diretores por meio de instrumento baseado em ações foi de R$ 756.459,43. Para o exercício 

que encerrará em 31 de dezembro de 2022, o montante previsto para pagamento a aos 

diretores por meio de instrumento baseado em ações é de R$ 345.649,46. 

 

Com a empresa privatizada, caso aprovado o novo modelo de remuneração, comentamos que 

haverá dois programas baseados em ações: Plano de Opções de Compras de Ações e Plano de 

Ações Restritas. 

 

Sobre o novo programa de Remuneração Baseada em Opções de Ações, dado possuir previsão 

de outorga apenas a partir de abril de 2023, ele não acresce valores ao montante global de 

remuneração originalmente aprovado na 62ª AGO de 2022. 

 

Já sobre o novo programa de Remuneração Baseada em Ações Restritas, uma vez possuir 

previsão de outorga a partir da aprovação em AGE, e 1ª transferência de ações em 31.03.2023, 

ele acresce valores ao montante global de remuneração originalmente aprovado na 62ª AGO 

de 2022. Adicionamos, que, no caso dos conselheiros, como a transferência de ações apenas 

ocorre em 30.04.2028, ele não acresce valores ao montante global de remuneração 

originalmente aprovado na 62ª AGO de 2022: 
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Prevista para 31.03.2023 Conselho de Administração Diretoria Estatutária 

N° total de membros 9,17 7,33 

N° de membros remunerados 7,42 7,33 

Outorga de Ações   

Data de outorga 22/12/2022 22/12/2022 

Quantidade de ações 

restritas outorgadas 
- 

até 386.100  

(na 1ª transferência, que ocorre até 

31.03.2023) 

Prazo para que as ações 

restritas sejam transferidas 
30.04.2028 

31.03.2023, 31.03.2024, 

31.03.2025, 31.03.2026 e 

31.03.2027 

Prazo máximo para que as 

ações restritas sejam 

transferidas 

30.04.2028 31.03.2027 

Prazo de restrição à 

transferência das ações 

restritas 

30.04.2028 

31.03.2023, 31.03.2024, 

31.03.2025, 31.03.2026 e 

31.03.2027 

Preço médio ponderado de 

exercício: 
  

a. Das opções em aberto no 

início do exercício social 
N/A N/A 

b. Das opções perdidas 

durante o exercício socia 
N/A N/A 

c. Das opções exercidas 

durante o exercício social 
N/A N/A 

d. Das opções expiradas 

durante o exercício socia 
N/A N/A 

Valor justo * das ações na data 

de cada outorga 
R$ 44,03 R$ 44,03 

Diluição potencial no caso do 

exercício de todas as ações 

outorgadas 

Até 0,2%** Até 0,2%** 

 

* Considerado o valor de R$ 44,03 (cotação da ação ordinária da companhia no mercado B3, na data base 

de 18.11.22, fechamento do dia). 

 

** Considerando apenas os Planos de Ações Restritas. Frisamos que, considerando ambos os Programas, 

a diluição potencial será de até 1,3%. 

 

13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo Conselho de 

Administração e pela Diretoria Estatutária  

 

O Conselho de Administração e a Diretoria Estatutária da Eletrobras não possuem opções em 

aberto e a Companhia não possui quaisquer planos ou programas de outorga de opções de 

compra de ações de emissão da Companhia ou instrumentos similares. 
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em 

ações do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária  

 

O Conselho de Administração e a Diretoria Estatutária da Eletrobras não possuem opções 

exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações e a Companhia não 

possui quaisquer planos ou programas de outorga de opções de compra de ações de emissão 

da Companhia ou instrumentos similares. 

 

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens  

 

13.5 a 13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções 

 

Enquanto estatal, considerando o modelo praticado pela Holding, comunicamos as atuais 

etapas para pagamento da RVA, que incluem precificação das “Phantom Shares”, válidas para 

as parcelas diferidas: calcula-se a cotação média da ação unitária da empresa considerando 

os últimos 60 pregões do exercício social anterior ao Programa de RVA, considerando a média 

das cotações das ações ordinárias e preferenciais, ponderada por meio do peso do capital; em 

seguida, divide-se o montante de RVA que cada dirigente terá direito pela cotação média da 

ação, para obter o número de ações de referência; posteriormente, o montante a ser pago 

para cada uma das parcelas diferidas entre o Ano +2 e Ano +5 será pago em espécie, calculado 

por meio do número de ações de referência correspondente, multiplicado pela cotação média 

da ação unitária da empresa considerando os últimos 60 pregões do exercício social referente 

ao ano da parcela diferida; adicionamos que que serão expurgados os valores discrepantes da 

amostra de 60 pregões, considerando 90% de confiança para a distribuição normal. 

 

Com a empresa privatizada, caso aprovado o novo modelo de remuneração proposto, que 

possui remuneração baseada em Opções de Compra de Ações e em Ações Restritas, 

informamos que o preço de exercício das Opções foi estabelecido em, no mínimo, R$ 42,00, 

que diz respeito ao pricing da oferta pública de distribuição de ações para fins de consecução 

do processo de capitalização, conforme comunicado ao mercado em 10 de junho de 2022. Já 

para as Ações Restritas, não é aplicável, pois desde que cumpridas todas as condições, as 

ações serão transferidas pela Companhia ao beneficiário, sem o pagamento de qualquer preço 

de exercício. 

 

13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, 

detidas por Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria 

e Riscos - por órgão 

 

Em 31 de dezembro de 2021, nenhum dos administradores, membros do conselho fiscal e 

membros do Comitê de Auditoria e Riscos detinha participações em ações ou cotas direta ou 

indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, emitidas pela Eletrobras, seus controladores 

diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum ou outros valores 

mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos 

ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum. 

 

 

13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do 

Conselho de Administração e aos Diretores Estatutários  

 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Total 

Nº de membros 10,25 5,83 16,08 

Nº de membros 

remunerados(1) 
- 5,83 5,83 

Nome do Plano Fundação Eletrobras de Seguridade Social 
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Quantidade de 

Administradores que 

reúnem as condições para 

se aposentar 

- Não disponível Não disponível 

Condições para se 

aposentar 

antecipadamente 

- 

- Ter 60 (sessenta) meses 

de efetiva filiação como 

participante da Eletros; 

- Ter idade mínima de 50 

(cinquenta) anos 

completos; 

- Ter sua relação de 

trabalho com o 

patrocinador rompida. 

- 

Valor atualizado das 

contribuições acumuladas 

no plano de previdência 

até o encerramento do 

último exercício social, 

descontada a parcela 

relativa a contribuições 

feitas diretamente pelos 

Administradores 

- R$ 3.146.483,57 R$ 3.146.483,57 

Valor total acumulado das 

contribuições realizadas 

durante o último exercício 

social, descontada a 60ª 

parcela relativa a 

contribuições feitas 

diretamente pelos 

Administradores 

- R$ 436.363,19 R$ 436.363,19 

Possibilidade de resgate 

antecipado e condições 
- 

O cancelamento da 

inscrição do participante, 

quando comprovado o 

rompimento da relação de 

trabalho com o 

patrocinador, sempre que 

esse cancelamento ocorra 

antes de o mesmo estar 

em gozo de benefício de 

Renda Mensal oferecido 

pelo Plano, dará direito ao 

resgate, na forma de 

pagamento único ou 

parcelado por opção do 

participante, descontado o 

Imposto de Renda devido. 

- 

(1) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, vinculados ao plano de previdência, 

conforme disposto no Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP. 

 

 

13.11 – Remuneração individual máxima, mínima e média do Conselho de 

Administração, da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria 

e Riscos Estatutário   

Valores anuais  

 

 

 Diretoria Estatutária Conselho de Administração Conselho Fiscal 
Comitê de Auditoria e Riscos 

Estatutário 

 31/12/21 

*** 
31/12/20 31/12/19 

31/12/21 

*** 
31/12/20 31/12/19 

31/12/21 

*** 
31/12/20 31/12/19 

31/12/21 

*** 
31/12/20 31/12/19 

Número total 

de membros 
5,83 6,00 5,67 10,25 11,00 10,92 5,00 4,42 4,75 4,83 4,67 3,75 

Número de 

membros 

remunerados

* 

5,83 6,00 5,67 7,42* 8,00* 8,00* 5,00 4,42 4,75 4,83 4,67 3,75 
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Valor da 

maior 

remuneração 

(Reais)** 

1.027.824,23 

**** 
1.080.385,71 1.029.791,51 65.284,32 78.341,16 65.284,32 65.284,32 78.341,16 78.341,16 391.706,16 470.047,44 391.706,16 

Valor da 

menor 

remuneração 

(Reais)** 

821.745,55 889.082,12 984.125,04 65.284,32 65.284,32 65.284,32 65.284,32 65.283,32 78.341,16 391.706,16 470.047,44 391.706,16 

Valor médio 

da 

remuneração 

(Reais)** 

1.105.273,57 

*****  
1.051.812,00 1.019.776,82 66.037,08 72.792,00 60.871,16 65.284,32 74.138,22 75.454,91 393.928,86 466.356,85 376.569,86 

 

* Não foram contabilizados três conselheiros, haja vista que conselheiros de administração integrantes do Comitê de 

Auditoria e Riscos Estatutário são remunerados somente pela participação no Comitê.  

 

** Para fins de Remuneração, computou-se o somatório de todos os componentes remuneratórios, quando aplicáveis, 

dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário: honorários, benefícios 

diretos e indiretos, encargos (INSS e FGTS), pós-emprego, cessação do cargo e remuneração variável. Não foram 

incluídos os valores de diária de viagem em 2021, o qual, a título de informação, foi de R$ 29.479,97. 

 

*** Valores para o exercício social de 2021 não considera encargos sociais de responsabilidade da Eletrobras (INSS), 

conforme apresentado na 62ª AGO. 

 

**** Para “Maior Remuneração” (R$ 1.027.824,23)”: Verifica-se o maior somatório dos valores remuneratórios pagos 

para determinado diretor em 2021, dentre o somatório para cada um dos diretores que perceberam valores 

remuneratórios em 2021. Ou seja, nenhum diretor individualmente recebeu mais do que R$ 1.027.824,23 em 2021. Em 

resumo, trata-se de maior remuneração para determinado diretor, ou seja, para um indivíduo. 

 

***** Para “Remuneração Média (R$ 1.105.273,57)”: O somatório dos valores remuneratórios pagos a todos os diretores 

em 2021 (R$ 6.443.744,91) é dividido pelo número de diretores remunerados (5,83), sendo este calculado conforme 

metodologia do Ofício Circular/Anual2022-CVM/SEP, que corresponde à média anual do número de membros do referido 

órgão da administração apurado mensalmente. Em resumo, trata-se da média das posições de Diretoria, onde uma 

posição pode ter mais de um Diretor. É possível perceber que há bases diferentes para “maior remuneração” e 

“remuneração média” (uma que considera as posições de diretoria, e outra que considera individualmente cada diretor), 

o que, para o ano de 2021, implicou em situação de valor para “média remuneratória” (R$ 1.105.273,57) superior ao 

valor para “maior remuneração” (R$ 1.027.824,23).  

 

Observação 

 

Diretoria Estatutária 

31/12/2021 

 

O valor de honorários distribuídos para os membros da Diretoria Estatutária é o mesmo para 

todos, exceto o acréscimo de 5% para o Diretor-Presidente em relação aos demais membros. 

 

O Presidente é também membro do Conselho de Administração, porém a remuneração por 

ele percebida na qualidade de membro da Diretoria Estatutária não é computada para efeito 

do cálculo da remuneração do Conselho de Administração e vice-versa, conforme disposto no 

Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP. Entretanto, os encargos relativos à sua remuneração 

total são considerados exclusivamente na Diretoria Estatutária. 

 

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros do 

respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses, conforme disposto 

no Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP. 

 

O número de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão 

da administração apurado mensalmente, conforme disposto no Ofício Circular/Anual-2022-

CVM/SEP. 

 

31/12/2020 

 

O valor de honorários distribuídos para os membros da Diretoria Estatutária é o mesmo para 

todos, exceto o acréscimo de 5% para o Diretor-Presidente em relação aos demais membros 

e os honorários percebidos por 01 diretor empregado. 

 

O Presidente é também membro do Conselho de Administração, porém a remuneração por 

ele percebida na qualidade de membro da Diretoria Estatutária não é computada para efeito 

do cálculo da remuneração do Conselho de Administração e vice-versa, conforme disposto no 

Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP. Entretanto, os encargos relativos à sua remuneração 

total são considerados exclusivamente na Diretoria Estatutária. 
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O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros do 

respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses, conforme disposto 

no Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP. 

 

O número de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão 

da administração apurado mensalmente, conforme disposto no Ofício Circular/Anual-2022-

CVM/SEP. 

 

31/12/2019 

 

O valor de honorários distribuídos para os membros da Diretoria Estatutária é o mesmo para 

todos, exceto o acréscimo de 5% para o Diretor-Presidente em relação aos demais membros 

e os honorários percebidos por 02 Diretores empregados nos meses de janeiro, fevereiro e 

março de 2019. 

 

O Presidente é também membro do Conselho de Administração, porém a remuneração por 

ele percebida na qualidade de membro da Diretoria Estatutária não é computada para efeito 

do cálculo da remuneração do Conselho de Administração e vice-versa, conforme disposto no 

Ofício Circular/CVM/SEP/Nº02/2020. Entretanto, os encargos relativos à sua remuneração 

total são considerados exclusivamente na Diretoria Estatutária. 

 

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros do 

respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses, conforme disposto 

no Ofício Circular/CVM/SEP/Nº02/2020. 

 

O número de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão 

da administração apurado mensalmente, conforme disposto no Ofício 

Circular/CVM/SEP/Nº02/2020. 

 

  

 

Conselho de Administração 

31/12/2021 

 

O valor de honorários distribuído entre os membros do Conselho de Administração é idêntico 

para todos os membros.  

 

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros do 

respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses, conforme disposto no 

Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP. 

 

O número de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão 

da administração apurado mensalmente, conforme disposto no Ofício Circular/Anual-2022-

CVM/SEP. 

 

 

31/12/2020 

 

O valor de honorários distribuído entre os membros do Conselho de Administração é idêntico 

para todos os membros.  

 

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros do 

respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses, conforme disposto no 

Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP. 

 

O número de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão 

da administração apurado mensalmente, conforme disposto no Ofício Circular/Anual-2022-

CVM/SEP. 

 

 

31/12/2019 

 

O valor de honorários distribuído entre os membros do Conselho de Administração é idêntico 

para todos os membros, exceto para os Conselheiros que fazem parte do Comitê de Auditoria 

e Riscos, que recebem valores superiores. 
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O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros do 

respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses, conforme disposto 

no Ofício Circular/CVM/SEP/Nº02/2020. 

 

O número de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão 

da administração apurado mensalmente, conforme disposto no Ofício 

Circular/CVM/SEP/Nº02/2020. 

 

Conselho Fiscal 

31/12/2021 

 

O valor de honorários distribuído entre os membros do Conselho de Fiscal é idêntico para 

todos os membros. 

 

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros do 

respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses, conforme disposto 

no Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP. 

 

O número de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão 

da administração apurado mensalmente. 

 

31/12/2020 

 

O valor de honorários distribuído entre os membros do Conselho de Fiscal é idêntico para 

todos os membros. 

 

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros do 

respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses, conforme disposto 

no Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP. 

 

O número de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão 

da administração apurado mensalmente. 

 

31/12/2019 

 

O valor de honorários distribuído entre os membros do Conselho de Fiscal é idêntico para 

todos os membros. 

 

 

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros do 

respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses, conforme disposto 

no Ofício Circular/CVM/SEP/Nº02/2020. 

 

O número de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão 

da administração apurado mensalmente, conforme disposto no Ofício 

Circular/CVM/SEP/Nº02/2020. 

 

 

Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário 

31/12/2021 

 

O valor de honorários distribuído entre os membros do Comitê de Auditoria é idêntico para 

todos os membros. 

 

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros do 

respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses, conforme disposto no 

Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP. 

 

O número de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão 

da administração apurado mensalmente, conforme disposto no Ofício Circular/Anual-2022-

CVM/SEP. 

 

31/12/2020 

 

O valor de honorários distribuído entre os membros do Comitê de Auditoria é idêntico para 

todos os membros. 

 

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros do 
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respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses, conforme disposto no 

Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP. 

 

O número de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão 

da administração apurado mensalmente, conforme disposto no Ofício Circular/Anual-2022-

CVM/SEP. 

 

31/12/2019 

 

O valor de honorários distribuído entre os membros do Comitê de Auditoria é idêntico para 

todos os membros. 

 

O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão dos membros do 

respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses, conforme disposto no 

Ofício Circular/CVM/SEP/Nº02/2020. 

 

O número de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão 

da administração apurado mensalmente, conforme disposto no Ofício 

Circular/CVM/SEP/Nº02/2020. 

 

 

13.12 – Mecanismos de remuneração ou indenização para os Administradores em 

caso de destituição do cargo ou de aposentadoria  

 

Enquanto estatal, a Eletrobras pagava uma verba denominada “Quarentena” aos Diretores que 

foram desligados da Companhia, condicionada à aprovação pela Comissão de Ética Pública da 

Presidência da República, que corresponderá a um honorário fixo mensal pelo período de 6 

(seis) meses. 

 

Não terá direito à compensação de natureza indenizatória, o ex-membro da Diretoria 

Estatutária que retornar, antes do término do período de impedimento, ao desempenho da 

função que ocupava na administração pública ou privada anteriormente à sua investidura, 

desde que não caracterize conflito de interesses. 

 

Com a empresa privatizada, os membros da Diretoria Estatutária não fazem mais jus a 

benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo. 

 

13.13 – Percentual na remuneração total detido por Administradores, membros do 

Conselho Fiscal e membros do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário que sejam 

partes relacionadas aos controladores  

 

Remuneração detida por Partes Relacionadas para o Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 

2021 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal 

Comitê de 

Auditoria e Riscos 

Estatutário 

Número de Membros 10,25 5,83 5,00 4,83 

Número de Membros – Parte 

Relacionada aos Controladores 
4,25 0,75 2,17 - 

Valor da Remuneração Total do 

Órgão no Exercício 
548.932,25 7.437.033,72 356.778,75 2.283.211,91 

Valor da Remuneração Total 

Atribuída a Partes Relacionadas 

ao Controlador no Órgão no 

Exercício 

247.536,37 317.935,23 143.625,48 - 

% da Remuneração total do 

órgão 
45% 4% 40% 0% 
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Remuneração detida por Partes Relacionadas para o Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 

2020 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal 

Comitê de 

Auditoria e Riscos 

Estatutário 

Número de Membros 11,00 6,00 4.42 4.67 

Número de Membros – Parte 

Relacionada aos Controladores 
3,00 0,00 2,42 - 

Valor da Remuneração Total do 

Órgão no Exercício 
582.336,02 6.310.871,99 327.690,95 2.177.886,47 

Valor da Remuneração Total 

Atribuída a Partes Relacionadas 

ao Controlador no Órgão no 

Exercício 

195.852,96 - 171.008,63 - 

% da Remuneração total do 

órgão 
34% 0% 52% 0% 

 

 

Remuneração detida por Partes Relacionadas para o Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 

2019 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal 

Comitê de 

Auditoria e Riscos 

Estatutário 

Número de Membros 10,92 5,67 4,75 3,75 

Número de Membros – Parte 

Relacionada aos Controladores 
2,00 - 1,75 - 

Valor da Remuneração Total do 

Órgão no Exercício 
597.351,44 5.707.520,05 358.410,82 1.694.564,52 

Valor da Remuneração Total 

Atribuída a Partes Relacionadas 

ao Controlador no Órgão no 

Exercício 

131.221,50 - 125.345,87 - 

% da Remuneração total do 

órgão 
22% 0% 35% 0% 

 

(*) O total de membros do Comitê está sendo computado em Conselho de Administração. 

 

13.14 – Remuneração de Administradores, membros do Conselho Fiscal e membros 

do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, agrupados por órgão, recebida por 

qualquer razão que não a função que ocupam  

 

Não houve nos 3 (três) últimos exercícios sociais, pagamento de remuneração para membros 

do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e do Comitê de 

Auditoria e Riscos Estatutário da Eletrobras por qualquer razão que não a função que ocupam 

na Eletrobras. Toda a remuneração recebida na Eletrobras foi em função apenas e tão somente 

do cargo ocupado na Eletrobras. 

 

13.15 – Remuneração de Administradores, membros do Conselho Fiscal e membros 

do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário reconhecida no resultado de 
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controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de 

controladas do emissor.  

 

Não houve nos 3 (três) últimos exercícios sociais parcelas da remuneração suportadas por 

controladas da Eletrobras, seus controladores diretos ou indiretos e sociedades sob controle 

comum, que tenham sido atribuídas aos integrantes do Conselho de Administração, da 

Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, e não 

houve, em nenhum caso, tal hipótese de remuneração por controlada, controladores ou 

sociedades sob controle comum em função do exercício do cargo na Eletrobras. Qualquer 

remuneração recebida em outras empresas/órgãos foi em função das atividades lá exercidas. 

 

Adicionalmente, em relação à remuneração recebida em outras empresas e/ou órgãos, 

indicamos a seguir, em relação aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 

e 2019, as remunerações recebidas por Administradores, membros do Conselho Fiscal e do 

Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário da Eletrobras, reconhecidas no resultado das 

controladas da Eletrobras, dos controladores diretos ou indiretos da Eletrobras ou de 

sociedades sob controle comum, não relacionadas ao exercício de cargo no emissor. 

 

Exercício encerrado em 31/12/2021 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal 

Comitê de 

Auditoria e Riscos 

Estatutário 

Controladores - - - - 

Controladas - 

 

987.594,27 

 

43.328,40 - 

Sociedades sob 

Controle comum 
124.392,00 

  

  285.957,12  

 

47.605,44 - 

 

 

Exercício encerrado em 31/12/2020 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal 

Comitê de 

Auditoria e Riscos 

Estatutário 

Controladores - - - - 

Controladas - R$ 908.459,82 - - 

Sociedades sob 

Controle comum 
- R$ 147.490,66 - - 

 

 

Exercício encerrado em 31/12/2019 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal 

Comitê de 

Auditoria e Riscos 

Estatutário 

Controladores - - - - 

Controladas - R$ 780.160,92 - - 

Sociedades sob 

Controle comum 
- R$ 253.328,08 - - 
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13.16 – Outras informações relevantes  

 

Considerando o novo modelo de remuneração proposto para a Eletrobras privatizada, a 

Companhia informa a proposta de remuneração para os Remuneração Global dos 

Administradores, dos Membros do Conselho Fiscal e dos Membros dos Comitês Estatutários de 

Assessoramento ao Conselho de Administração, a ser deliberada em Assembleia Geral 

Extraordinária, para o período compreendido entre abril de 2022 a março de 2023, conforme 

tabela a seguir: 

 

 

Previsão de Remuneração dos Administradores conforme prazo do mandato (Proposta 184ª AGE) 

(Período de abril de 2022 a março de 2023) 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 

Comitês 

Estatutários de 

Assessorament

o ao Conselho 

de 

Administração 

Total 

Número total de membros 9,17 7,33 4,92 5,33 26,75 

Número de membros 

remunerados 
7,42 7,33 4,92 5,33 25,00 

Remuneração fixa anual      

Salário ou pró-labore 2.377.437,44 7.483.005,22 489.198,60 1.501.559,51 11.851.200,78 

Benefícios diretos e indiretos - 1.077.262,29 - - 1.077.262,29 

Participações em comitês 500.000,00 - - 525.000,00 1.025.000,00 

Outros - - - - - 

Descrição de outras 

remunerações fixas 

- - - - - 

Remuneração variável      

Bônus - 3.023.167,72 - - 3.023.167,72 

Participação de resultados - - - - - 

Participação em reuniões - - - - - 

Comissões - - - - - 

Outros - - - - - 

Descrição de outras 

remunerações variáveis 
- - - - - 

Pós-emprego - 1.582.879,30 - - 1.582.879,30 

Cessação do cargo - - - - - 

Baseada em ações, incluindo 

opções** 
- 17.345.649,46 - - 17.345.649,46 

Observação 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão 

da administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no 

Ofício 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP 

- 
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Total da remuneração 2.877.437,44  30.511.963,99   489.198,60  2.026.559,51  35.905.159,55  

 

* Considera que, até dez/22, dentre os 11 (onze) membros do Conselho de Administração, há 3 (três) Conselheiros com 

assentos no Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário que percebem o honorário específico referente ao Comitê, ao invés 

da remuneração de membro do Conselho de Administração. 

 

** Por meio do novo modelo de Ações Restritas, e por meio do modelo anterior (que será descontinuado em 2023) de 

“Phantom Share”.    

 

 

Adicionalmente, para fins de proporcionar uma comparação entre o montante global proposto 

na 184ª AGE, a qual é advinda do novo modelo de remuneração da Eletrobras privatizada, 

apresentamos abaixo o montante global aprovado na 62ª AGE: 

 

Previsão de Remuneração dos Administradores conforme prazo do mandato (Aprovado na 62ªAGO) 

(Período de abril de 2022 a março de 2023) 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal 

Comitê de 

Auditoria e 

Riscos 

Estatutário 

Total 

Número total de membros 11,00 7,00 5,00 5,00 28,00 

Número de membros 

remunerados 
8,00 * 7,00 5,00 5,00 25,00 

Remuneração fixa anual      

Salário ou pró-labore 522.274,82 4.218.373,56 326.421,76 1.958.530,58 7.025.600,73 

Benefícios diretos e indiretos - 1.601.353,17 - - 1.601.353,17 

Participações em comitês - - - - - 

Outros - - - - - 

Descrição de outras 

remunerações fixas 
- - - - - 

Remuneração variável      

Bônus - 3.023.167,72 - - 3.023.167,72 

Participação de resultados - - - - - 

Participação em reuniões - - - - - 

Comissões - - - - - 

Outros - - - - - 

Descrição de outras 

remunerações variáveis 
- - - - - 

Pós-emprego - 1.336.524,18 - - 1.336.524,18 

Cessação do cargo - 2.109.186,78 - - 2.109.186,78 

Baseada em ações, incluindo 

opções** 
- 345.649,46 - - 345.649,46 

Observação 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no Ofício 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no Ofício 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no Ofício 

O número de 

membros 

corresponde à 

média anual do 

número de 

membros do 

referido órgão da 

administração 

apurado 

mensalmente, 

conforme 

disposto no Ofício 

- 
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Circular/Anual-

2022-CVM/SEP 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP 

Circular/Anual-

2022-CVM/SEP 

Total da remuneração 522.274,82 12.634.254,87 326.421,76 1.958.530,58 15.441.482,04 

 
* Não foram contabilizados três conselheiros, haja vista que conselheiros de administração integrantes do Comitê de 

Auditoria e Riscos Estatutário são remunerados somente pela participação no Comitê. 

 

** Através do modelo conhecido como “Phantom Share”, sem entrega de ações escriturais.  



 

ANEXO 03 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO 

DO PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES 

(nos termos do Artigo 14 da Resolução CVM nº 81/2022) 

 

 

1. Fornecer cópia do plano proposto 

 

A cópia do PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES proposto encontra-se no Anexo 

04. 

 

2. Informar as principais características do plano proposto, identificando 

 

(a) potenciais beneficiários 

 

Poderão ser eleitos como Beneficiários do Plano de Opções, administradores, 

empregados, colaboradores ou prestadores de serviços da Companhia, ou de sociedade 

sob o seu controle, desde que selecionados pelo Conselho de Administração da 

Companhia ou por Comitê indicado para tal fim. 

 

(b) Número máximo de Opções a serem outorgadas 

 

O número total de opções a serem outorgadas aos Beneficiários do Plano de Opções não 

poderá resultar na efetiva entrega de ações da companhia que excedam o limite de 1,1% 

do capital social total da Companhia nesta data.  

 

(c) Número máximo de ações abrangidas pelo plano 

 

O número máximo de ações a serem recebidas pelos Beneficiários do Plano de 

Opçõesnão poderá exceder o limite de 1,1% do capital social total da Companhia nesta 

data. 

 

Para efeito deste limite, serão consideradas todas as ações correspondentes às opções 

efetivamente exercidas ou exercíveis pelos Beneficiários, independentemente do 

modelo de liquidação dessa opção. As Ações correspondentes às opções que forem 

canceladas, caducarem, expirarem ou prescreverem, por qualquer motivo, não serão 

computadas para efeitos do limite previsto acima e, portanto, ficarão novamente 

disponíveis para futura outorga nos termos deste Plano.. 

 

(d) Condições de aquisição 

 

A outorga de Opções de ações será realizada, necessariamente, mediante celebração de 

Contratos de Outorga de Opções de Compra de Ações entre a Companhia e os 

Beneficiários, o que poderá se dar a qualquer tempo, enquanto vigente o Plano. 

 

(e) Critérios pormenorizados para fixação do preço de exercício 

 

O Programa do Plano deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração até março 

de 2023, e o Preço de Exercício da opção de compra de ações ordinárias será de, no 



 

mínimo, R$ 42,00 (quarenta e dois reais), que corresponde ao preço praticado no 

aumento de capital da Companhia, em oferta pública de distribuição de ações, concluído 

em 10 de junho de 2022 conforme comunicado da mesma data. 

 

Após a aprovação do Programa, a seu critério, o Conselho de Administração poderá 

modificar e/ou atualizar monetariamente o Preço de Exercício das Opções, respeitado o 

limite mínimo estabelecido no parágrafo anterior. 

 

O Conselho de Administração poderá determinar se o Preço de Exercício será ajustado 

por dividendos, juros sobre capital próprio, ou proventos distribuídos pela Companhia 

no período compreendido entre a data de outorga e a data de exercício das opções, e 

tais condições serão previstas no Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações. 

 

(f) Critérios para fixação do prazo de exercício 

 

As Opções outorgadas nos termos do presente Plano tornar-se-ão maduras, isto é, 

poderão ser exercidas, conforme prazos e regras previstos no Programa, observados os 

requisitos mínimos, de forma a atender aos objetivos de: (i) retenção dos Beneficiários; 

e (ii) geração sustentável de valor a longo prazo. 

 

Uma vez celebrado o Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações, o Prazo de 

Maturidade das opções outorgadas obedecerá aos seguintes requisitos mínimos: (i) 1/3 

das Opções terá Prazo de Maturidade não inferior a 3 anos; (ii) 1/3 das Opções terá 

Prazo de Maturidade não inferior a 4 anos; (ii) 1/3 das Opções terá Prazo de Maturidade 

não inferior a 5 anos. 

 

O Prazo Máximo de Exercício das Opções é de 120 dias a contar da data em que tais 

opções se tornam exercíveis, ou seja, após o fim do seu respectivo prazo de maturidade.  

 

Após o exercício das opções e efetivo recebimento das ações por parte do Beneficiário, 

fica o Beneficiário impedido de alienar tais ações pelo período de 180 dias, definido 

como o período de “Lock-up”. 

 

Em qualquer caso, as opções de compra de ações não poderão ser exercidas em período 

de vedação de negociação de ações da Companhia, conforme Política de Negociação de 

Valores Mobiliários da Eletrobras e legislação em vigor. Caso o Prazo Máximo de 

Exercício das Opções se encerre durante um período de vedação, referido prazo será 

automaticamente prorrogado pelo prazo de 5 (cinco) dias contados do final do período 

de vedação. 

 

(g) Forma de liquidação de Opções 

 

As opções serão liquidadas mediante a entrega de ações pela companhia aos 

beneficiários. 

 

A liquidação do Preço de Exercício deverá ocorrer de acordo com uma das duas opções 

a seguir, conforme venha a ser definido pelo Conselho de Administração, a seu exclusivo 

critério: 



 

 

(i) Caso exista saldo suficiente de reserva de capital em montantes adequados, a 

liquidação do Preço de Exercício ocorrerá da seguinte forma: 

 

A Companhia emitir e entregar ao Beneficiário apenas o número de Ações 

correspondente à diferença entre o Preço de Liquidação e o Preço de Exercício, 

multiplicado pelo número total de opções exercidas pelo participante e dividido pelo 

Preço de Liquidação: N_ações = (P_Liquidação - P_Exercício) * N_Opções / P_Liquidação 

  

Onde:  

 

N ações = número de Ações a transferir 

P_Liquidação = Preço de Liquidação 

P_Exercício = Preço de Exercício das Opções  

N_Opções = número de Opções maduras exercidas pelo Beneficiário 

 

Nesta hipótese, não haverá desembolso de recursos pelo Participante para a subscrição 

ou compra de ações.  

 

(ii) caso não haja referido saldo, a liquidação do Preço de Exercício ocorrerá de acordo 

com o disposto abaixo: 

 

O Beneficiário deverá efetuar o pagamento do Preço de Exercício dentro do prazo de 90 

(noventa) dias, prorrogáveis por decisão do Conselho de Administração, por 90 

(noventa) dias, contados do recebimento da comunicação de exercício. 

 

Nenhuma opção será entregue ao participante a não ser que todas as exigências legais 

e regulamentares tenham sido integralmente cumpridas. 

 

(h) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou 

extinção do plano 

 

O Plano de Opções de Compra de Ações possui vigência de 3 (três) anos e a qualquer 

tempo, o Plano de Opções poderá ser extinto ou modificado por decisão da Assembleia 

Geral de Acionistas.  

 

Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por 

ações, às Companhias abertas, à legislação trabalhista ou aos efeitos fiscais do Plano de 

Opções poderá levar à sua revisão integral. 

 

3. Justificar o plano proposto, explicando: 

 

(a) Os principais objetivos do plano 

 

O objetivo do Plano de Opções é de possibilitar a incorporação de incentivos de longo 

prazo, associados ao cumprimento de metas previamente definidas, no pacote 

remuneratório dos Beneficiários, transformando-os em potenciais acionistas da 

Companhia, o que permitirá o alinhamento de interesses entre a Companhia, seus 



 

acionistas e os Beneficiários, na medida em que os potenciais ganhos e riscos do 

desempenho da Companhia serão compartilhados, o que contribuirá, em especial, para 

o desenvolvimento de uma cultura profissional de alta performance e para a tomada de 

decisões que privilegiem resultados de longo prazo, superação das metas e criação de 

valor e o crescimento sustentável da Companhia. 

 

(b) A forma como o plano contribui para esses objetivos 

 

O Plano de Opções, em suma, visa a contribuir para que a Eletrobras possa contar com 

os melhores profissionais para a condução do processo de transformação que está em 

curso, possibilitando-se a retenção de atuais talentos e a atração de novos, os quais 

possam conduzir os novos desafios advindos do processo de desestatização da 

Eletrobras (“capitalização”). 

 

(c) Como o plano se insere na política de remuneração da companhia 

 

Com vistas à criação de valor à Companhia e aos seus acionistas, os incentivos de longo 

prazo compõem parte relevante da remuneração total dos Beneficiários, o que 

evidencia a preocupação no desenvolvimento de pacotes remuneratórios condizentes 

com práticas meritocráticas e cultura de alta performance, dado que o Beneficiário terá 

a possibilidade de usufruir de ganho proporcional ao valor porventura gerado à 

Companhia, podendo o Conselho de Administração ainda fixar condicionantes 

adicionais, a exemplo do atendimento a metas, gatilhos ou desafios específicos. 

 

(d) Como o plano alinha os interesses dos Beneficiários e da companhia a curto, médio e 

longo prazo 

 

No contexto atual de transformação da Eletrobras, o Plano de Opções configura-se 

ferramenta essencial para a solidificação de uma cultura meritocrática, capaz de reter e 

premiar seus talentos e estruturada para assegurar pleno alinhamento entre os 

interesses dos Beneficiários, da Companhia e de seus acionistas, uma vez que: (i) a 

Companhia terá a possibilidade de reter os atuais profissionais chave e atrair novos 

talentos, além de fomentar uma cultura de alta performance que servirá de força motriz 

para o destravamento das alavancas de valor da capitalização; (ii) os Beneficiários 

somente terão direito a adquirir as ações e a capturar o crescimento de valor acionário 

acima do preço de exercício definido neste Plano de Opções, caso sejam atendidas as 

metas previamente fixadas, o que configura grande estímulo para o alto desempenho, 

a superação de metas e a maximização da capacidade de geração de valor a médio e 

longo prazo; (iii) os acionistas, que, diante da atuação dos profissionais em prol do célere 

destravamento das alavancas de valor da capitalização e da consequente maximização 

de valor da Companhia, poderão contar com a valorização das ações de emissão da 

Eletrobras e a maximização do retorno de seus investimentos a médio e longo prazo. 

 

4. Estimar as despesas da companhia decorrentes do plano, conforme as regras contábeis 

que tratam desse assunto 

 

Não aplicável. O Plano de Remuneração Baseado em Opções de Compra de Ações não 

impacta os valores globais de remuneração referente ao período a se encerrar em março 



 

de 2023 uma vez que somente se iniciará para o período a iniciar em abril de 2023. 

Portanto, ainda dependerá de aprovação pela assembleia geral ordinária, a ser 

convocada na oportunidade. 
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PLANO DA ELETROBRAS DE REMUNERAÇÃO 

BASEADO EM OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES  

 (“STOCK OPTIONS”) 

 

1 DEFINIÇÕES 

 

1.1 Para fins de definições, temos: 

 

a) “Beneficiários”: administradores, empregados, colaboradores ou prestadores de 

serviços da Companhia, ou de sociedade sob o seu controle, desde que 

selecionados pelo Conselho de Administração da Companhia ou por Comitê 

indicado para tal fim, para participar do Programa a ser aprovado pelo Conselho 

de Administração para este Plano de Opções. 

 

b) “Companhia” ou “Eletrobras”: Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras: 

Eletrobras S.A. 

 
c) "Conselho de Administração”: Conselho de Administração da Companhia. 

 

d) “Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações” ou “Contrato” ou 

“Contrato de Outorga”: instrumento particular de outorga de opções de compra 

de ações, celebrado entre Companhia e Beneficiários, que dará o direito de 

Exercício da Opção no âmbito do Programa a ser aprovado pelo Conselho de 

Administração com base neste Plano de Opções. 

 

e) “Exercício da Opção”: efetiva subscrição ou compra das Ações relativas às 

Opções previamente outorgadas aos Participantes, nos termos deste Plano e 

respectivos Programas. 

 

f) “Plano de Opções de Compra de Ações” ou “Plano de Opções” ou “Plano: 

Plano de Opções de Compra de Ações aprovado em assembleia geral da 

Eletrobras. 

 

g) “Preço de Exercício”: valor estabelecido no Programa a ser considerado para 

subscrição ou compra de Ações resultantes do Exercício das Opções.  

 

h) “Prazo de Maturidade”: período de carência entre a data de outorga e a data a 

partir da qual as opções estarão maduras e, portanto, aptas a serem exercidas, 

desde que preenchidos os demais requisitos e condições estipulados pelo Conselho 

de Administração. 
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i) “Prazo Máximo de Exercício”: data limite para o exercício das opções maduras, 

sob pena de decadência desse direito. 

 

j) “Preço de Liquidação”: correspondente ao preço médio das ações da 

Companhia por um período de 90 dias corridos ponderado pelo volume de 

negociação de ações. 

 
k) “Programa”: Programa de Opções de Compra de Ações que for aprovado pelo 

Conselho de Administração, com base neste Plano. 

 

l) “Opção”: possibilidade de subscrição ou compra, pelos Beneficiários, de ação 

ordinária, escritural e sem valor nominal, de emissão da Companhia, por preço e 

condições fixados no Programa, atendidos todos os termos e condições do 

presente Plano.  

 
m) “Prazo de Lock-up”: Período de 180 dias corridos, contados a partir do exercício 

da opção, dentro do qual o Beneficiário não poderá alienar, nem onerar, as ações 

recebidas mediante exercício de suas opções. 

 

 

2 OBJETIVO DO PLANO 

 

2.1 O objetivo do Plano de Opções é de possibilitar a incorporação de incentivos de 

longo prazo, associados ao cumprimento de metas previamente definidas, no pacote 

remuneratório dos Beneficiários, transformando-os em potenciais acionistas da 

Companhia, o que permitirá o alinhamento de interesses entre a Companhia, seus 

acionistas e os Beneficiários, na medida em que os potenciais ganhos e riscos do 

desempenho da Companhia serão compartilhados, o que contribuirá, em especial, para 

o desenvolvimento de uma cultura profissional de alta performance e para a tomada de 

decisões que privilegiem resultados de longo prazo, superação das metas e criação de 

valor e o crescimento sustentável da Companhia.  

 

2.2 No contexto atual de transformação da Eletrobras, o Plano de Opções configura-

se ferramenta essencial para a solidificação de uma cultura meritocrática e de alta 

performance, capaz de assegurar pleno alinhamento entre os interesses dos 

Beneficiários, da Companhia e de seus acionistas,  uma vez que: (i) a Companhia terá a 

possibilidade de reter os atuais profissionais chave e atrair novos talentos, além de 

fomentar uma cultura de alta performance, mediante incentivos de longo prazo 

condicionados ao cumprimento de metas previamente estabelecidas, o que servirá de 

força motriz para o destravamento das alavancas de valor da capitalização; (ii) os 

Beneficiários somente terão direito a adquirir as ações e a capturar o crescimento de 

valor acionário acima do preço de exercício definido neste Plano de Opções, caso sejam 
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atendidas as metas previamente fixadas, o que configura grande estímulo para o alto 

desempenho, a superação de metas e a maximização da capacidade de geração de valor 

a médio e longo prazo; (iii) os acionistas, que, diante da atuação dos profissionais em 

prol do célere destravamento das alavancas de valor da capitalização e da consequente 

maximização de valor da Companhia, poderão contar com a valorização das ações de 

emissão da Eletrobras e a maximização do retorno de seus investimentos a médio e 

longo prazo.  

 

2.3 O Plano de Opções, em suma, visa a contribuir para que a Eletrobras possa contar 

com os melhores profissionais para a condução do processo de transformação que está 

em curso, possibilitando-se a retenção de atuais talentos e a atração de novos, os quais 

possam conduzir os novos desafios advindos do processo de desestatização da 

Eletrobras (“capitalização”). 

 
2.4 O Conselho de Administração poderá estabelecer Programas, com período de 

vigência determinado, assim como poderá determinar o limite máximo de opções que 

poderão ser outorgadas no âmbito de tal Programa, com base nas diretrizes gerais deste 

Plano. 

 

 

3 MODELO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES DA ELETROBRAS 

 

3.1 A critério do Conselho de Administração, ou de Comitê indicado pelo Conselho 

para tal fim, poderão ser outorgadas Opções, por meio de Contratos de Outorga, 

concedendo-lhes, periodicamente, direito de exercer a compra de certa quantidade de 

ações ordinárias, a um certo preço e em determinado período, de acordo com prazos, 

termos e condições a serem definidos pelo Conselho de Administração da Companhia, 

observadas as regras previstas neste Plano 

 

3.2 Os eventuais custos referentes a este Plano de Opções que forem referentes a 

administradores, conselheiros fiscais ou membros de comitê integrarão o pacote 

remuneratório dos mesmos e dependerão sempre de aprovação pela Assembleia Geral 

de Acionistas, conforme legislação pertinente.  

 

 

4 PREÇO DE EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 

 

4.1 O Programa do Plano deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração até 

março de 2023, sendo que o Preço de Exercício da opção de compra de ações ordinárias 

será de, no mínimo, R$ 42,00 (quarenta e dois reais), que corresponde ao preço 

praticado no aumento de capital da Companhia, em oferta pública de distribuição de 

ações, concluído em 10 de junho de 2022 conforme comunicado da mesma data. 
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4.2 Após a aprovação do Programa, a seu critério, o Conselho de Administração 

poderá modificar e/ou atualizar monetariamente o Preço de Exercício das Opções, 

respeitado o limite mínimo estabelecido no item 4.1 

 

4.3 O Conselho de Administração poderá determinar se o Preço de Exercício será 

ajustado por dividendos, juros sobre capital próprio, ou proventos distribuídos pela 

Companhia no período compreendido entre a data de outorga e a data de exercício das 

opções, e tais condições serão previstas no Contrato de Outorga de Opção de Compra 

de Ações. 

 

 

5 BENEFICIÁRIOS 

 

5.1  Poderão ser eleitos como Beneficiários do Plano de Opções, administradores, 

empregados, colaboradores ou prestadores de serviços da Companhia, ou de sociedade 

sob o seu controle, desde que selecionados pelo Conselho de Administração da 

Companhia ou por Comitê indicado para tal fim. 

 

 

6 CICLO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES NA ELETROBRAS 

 

6.1 O Plano de Opções será executado conforme Programa a ser aprovado pelo 

Conselho de Administração, o qual preverá a celebração de Contratos de Outorga de 

Opções de Compra de Ações entre a Companhia e os Beneficiários, o que poderá se dar 

a qualquer tempo, enquanto vigente o Plano. 

 

6.2 As Opções outorgadas nos termos do presente Plano tornar-se-ão maduras, isto 

é, poderão ser exercidas, conforme prazos e regras previstos no Programa, observados 

os requisitos mínimos de que trata o item 6.3, de forma a atender aos objetivos de: (i) 

retenção dos Beneficiários; e (ii) geração sustentável de valor a longo prazo. 

 

6.3 Uma vez celebrado o Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações, o Prazo 

de Maturidade das opções outorgadas obedecerá aos seguintes requisitos mínimos: (i) 

1/3 das Opções terá Prazo de Maturidade não inferior a 3 anos; (ii) 1/3 das Opções terá 

Prazo de Maturidade não inferior a 4 anos; (ii) 1/3 das Opções terá Prazo de Maturidade 

não inferior a 5 anos. 

 

6.4 O Prazo Máximo de Exercício das Opções é de 120 dias a contar da data em que 

tais opções se tornam exercíveis, ou seja, após o fim do seu respectivo prazo de 

maturidade, observado o disposto no item 6.8.  
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6.5 Após o exercício das opções e efetivo recebimento das ações por parte do 

Beneficiário, fica o Beneficiário impedido de alienar tais ações pelo período de 180 dias, 

definido como o período de “Lock-up”. 

 
6.6 O Beneficiário, caso se desligue da Companhia ou de sua Controlada, por iniciativa 

própria, por baixo desempenho profissional identificado por meio de avaliação regular 

realizada pela Companhia perderá, a partir da data de desligamento, o direito de exercer 

as opções de compra dos Prazos de Maturidade remanescentes, independentemente do 

atingimento de metas. O Beneficiário que for desligado em decorrência da prática de ato 

que configure justa causa para rescisão de contratos de trabalhos nos termos da 

legislação trabalhista, de qualquer ato em violação às normas legais ou infralegais, ao 

Estatuto Social da Companhia, Código de Ética e Conduta e demais normas internas da 

Companhia, ou ao Contrato de Outorga, perderá a partir da data de desligamento, o 

direito de exercer as opções de compra, independentemente do atingimento do Prazo 

de Maturidade. O Conselho de Administração poderá estabelecer critérios para o 

exercício das opções nos casos cujo Prazo de Maturidade não tenha sido atingido nos 

casos (i) em que o Beneficiário tenha alcançado as respectivas metas; (ii) de 

falecimento, incapacidade ou aposentadoria.  

 
6.7 Não se considera desligamento a transferência do Beneficiário da Companhia para 

uma de suas controladas e vice-versa, ou, para qualquer outra sociedade, neste caso 

por interesse da Companhia. 

 

6.8 Em qualquer caso, as opções de compra de ações não poderão ser exercidas em 

período de vedação de negociação de ações da Companhia, conforme Política de 

Negociação de Valores Mobiliários da Eletrobras e legislação em vigor. Caso o Prazo 

Máximo de Exercício das Opções se encerre durante um período de vedação, referido 

prazo será automaticamente prorrogado pelo prazo de 5 (cinco) dias contados do final 

do período de vedação. 

 

6.9 A forma de comunicação do exercício da opção pelos Beneficiários será prevista 

no Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações.  

 

 
7 OUTORGA DAS OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES 

 

7.1 A outorga de opções de compra de ações será realizada, necessariamente, 

mediante celebração do Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações, observado 

o Programa a ser aprovado pelo Conselho de Administração. 

 

7.2 O Contrato especificará, entre outros itens, a quantidade de opções de compra 

objeto da outorga, bem como os preços, os prazos, os termos e as condições de exercício 

das Opções pelos Beneficiários. 
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7.3 O Conselho de Administração pode, ao seu critério, estabelecer contratos 

diferenciados entre os Beneficiários, desde que observadas as condições gerais deste 

Plano de Opções. 

 
7.4 Não haverá contrapartida em dinheiro por parte dos Beneficiários quando da 

celebração do Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações. 

 
7.5 Até a data do exercício das opções de compra pelos Beneficiários, não caberão 

aos Beneficiários quaisquer direitos e vantagens, como acionistas, com relação às ações 

objeto da outorga, tais como direito de voto, recebimento de dividendos e juros sobre o 

capital próprio. 

 

 

8 OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES SUJEITAS AO PLANO 

 

8.1 Com vistas à criação de valor à Companhia e aos seus acionistas, os incentivos de 

longo prazo compõem parte relevante da remuneração total dos Beneficiários, o que 

evidencia a preocupação no desenvolvimento de pacotes remuneratórios condizentes 

com práticas meritocráticas e cultura de alta performance, dado que o Beneficiário terá 

a possibilidade de usufruir de ganho proporcional ao valor porventura gerado à 

Companhia, podendo o Conselho de Administração ainda fixar condicionantes adicionais, 

a exemplo do atendimento a metas, gatilhos ou desafios específicos. 

 

8.2 As ações de emissão da Companhia sujeitas a este Plano serão ações da classe 

ordinária, nominativas, sem valor nominal, com as restrições e vantagens abaixo 

indicadas (“Ações”), podendo ser emitidas pela Companhia e subscritas e/ou adquiridas 

pelos Beneficiários nos termos previstos neste Plano. 

 

8.3 O número total de opções a serem outorgadas aos Beneficiários do Plano de 

Opções não poderá resultar na efetiva entrega de ações da companhia que excedam o 

limite de 1,1% do capital social total da Companhia nesta data.  

 
8.4 Para efeito deste limite, serão consideradas todas as ações correspondentes às 

opções efetivamente exercidas ou exercíveis pelos Beneficiários, independentemente do 

modelo de liquidação dessa opção. As Ações correspondentes às opções que forem 

canceladas, caducarem, expirarem ou prescreverem, por qualquer motivo, não serão 

computadas para efeitos do limite previsto no item 8.3 e, portanto, ficarão novamente 

disponíveis para futura outorga nos termos deste Plano. 

 

8.5 Para fins de restrição à negociação, as ações ordinárias que forem adquiridas com 

o exercício das Opções não deverão observar o período de “Lock-up”, além do que já é 
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estabelecido pela legislação, regulamentações aplicáveis e na Política de Negociação de 

Valores Mobiliários da Companhia. 

 

 

9 FORMA DE LIQUIDAÇÃO 

  

9.1 As opções serão liquidadas mediante a entrega de ações pela companhia aos 

beneficiários. 

 

9.2 A liquidac ̧ão do Preço de Exercício deverá ocorrer de acordo com uma das duas 

opc ̧ões a seguir, conforme venha a ser definido pelo Conselho de Administração, a seu 

exclusivo critério: 

 

(i) Caso exista saldo suficiente de reserva de capital em montantes adequados, a 

liquidac ̧ão do Preço de Exercício ocorrerá de acordo com o disposto no item 9.3 

abaixo. 

 

(ii) caso não haja referido saldo, a liquidac ̧ão do Preço de Exercício ocorrerá de 

acordo com o disposto no item 9.5 abaixo.  

 

9.3 Caso haja reservas de capital em montantes adequados, a Companhia poderá 

optar por emitir e entregar ao Beneficiário apenas o número de Ações correspondente à 

diferença entre o Preço de Liquidação e o Preço de Exercício, multiplicado pelo número 

total de opções exercidas pelo participante e dividido pelo Preço de Liquidação: 

  

N_ações = (P_Liquidação - P_Exercício) * N_Opções / P_Liquidação 
  

Onde:  
 
N_ações = número de Ações a transferir 

P_Liquidação = Preço de Liquidação 
P_Exercício = Preço de Exercício das Opções  

N_Opções = número de Opções maduras exercidas pelo Beneficiário 
 

9.4 Na hipótese do item 9.3, não haverá desembolso de recursos pelo Participante 

para a subscrição ou compra de ações, observado o disposto no item 10.4.  

 

9.5 Caso a Companhia não opte pela liquidação na forma do item 9.3, o Beneficiário 

deverá efetuar o pagamento do Preço de Exercício dentro do prazo de 90 (noventa) dias, 

prorrogáveis por decisão do Conselho de Administração, por 90 (noventa) dias, contados 

do recebimento da comunicação de exercício.  

 

9.6 Nenhuma ação será entregue ao participante a não ser que todas as exigências 

legais e regulamentares tenham sido integralmente cumpridas. 
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10 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 A outorga de Opções não impedirá a Companhia de se envolver em operações de 

reorganizações societárias. 

 

10.2 Nos casos de alteração do número, classe ou espécie de ações da Companhia, por 

quaisquer motivos, caberá ao Conselho de Administração avaliar eventual ajuste no 

Plano de Opções, de modo a evitar prejuízos aos Beneficiários e à Companhia. 

 

10.3 Os Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações não conferem qualquer 

estabilidade ou garantia de emprego/vínculo estatutário ao Beneficiário. 

 
10.4 A Companhia está autorizada a proceder à retenção na fonte dos tributos 

eventualmente incidentes sobre as ações a serem entregues decorrentes do exercício 

das Opções, ou outra maneira que lhe convir, de modo ao atendimento das exigências 

legais, mais especificamente com relação aos valores equivalentes aos tributos aos quais 

está legalmente obrigada a reter para recolhimento em nome do Beneficiário. 

 

10.5 Alterações legais porventura existentes, sejam de cunho trabalhista, societário, 

fiscal ou correlatos, poderão levar à revisão do Plano. 

 

10.6 Se a quantidade de ações de emissão da Companhia for aumentada, diminuída, 

houver desdobramento ou grupamento ou dividendos pagos em ações, o Conselho de 

Administração poderá efetuar os ajustes apropriados no número das ações outorgadas 

a cada Participante. 

 

 
11 GESTÃO DO PLANO 

 

11.1 O Plano de Opções de Compra de Ações será administrado pelo Conselho de 

Administração da Companhia, ou por Comitê por este designado. 

 

11.2 O Conselho de Administração da Companhia, observando as balizas do estatuto 

social da Companhia e da legislação aplicável, terá amplos poderes na gestão do Plano 

para: 

 

§1º Eleger os Beneficiários, bem como definir os critérios para a escolha; 

 

§2º Celebrar diferentes contratos de outorga, de acordo com os objetivos 

estratégicos da Companhia; 
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§3º Elencar condições adicionais, tais como gatilhos, cumprimento de metas, 

alcance de marcos, que devem ser satisfeitas para exercício das opções de compra 

de ações pelo Beneficiário; 

 
§4º Autorizar alienação/concessão de ações em tesouraria para satisfazer a 

outorga das opções de compra de ações; 

 
§5º Tomar as providências necessárias para a consecução do Plano de 

Remuneração baseado em Opções de Compra de Ações; 

 

§6º Dirimir casos omissos e interpretações acerca da aplicação do plano. 

 

 

12 PRAZO DE VIGÊNCIA DO PLANO 

 

12.1 O Plano de Opções de Compra de Ações possui vigência de 3 (três) anos e a 

qualquer tempo, o Plano de Opções poderá ser extinto ou modificado por decisão da 

Assembleia Geral de Acionistas da Companhia.  

 

12.2 Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades 

por ações, às Companhias abertas, à legislação trabalhista ou aos efeitos fiscais do Plano 

de Opções poderá levar à sua revisão integral. 

 

 



 

ANEXO 05 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO 

DO PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES RESTRITAS 

(nos termos do Artigo 14 da Resolução CVM nº 81/2022) 

 

 

1. Fornecer cópia do plano proposto 

 

A cópia do PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES RESTRITAS proposto 

encontra-se no Anexo 06. 

 

2. Informar as principais características do plano proposto, identificando 

 

(a) potenciais beneficiários 

 

Poderão ser eleitos como Beneficiários do Plano de Ações Restritas, administradores, 

empregados, colaboradores ou prestadores de serviços da Companhia, ou de sociedade 

sob o seu controle, desde que eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia ou 

por Comitê indicado pelo Conselho para tal fim. 

 

(b) Número máximo de Opções a serem outorgadas 

 

Não aplicável, pois o Plano não prevê a entrega de opções. 

 

(c) Número máximo de ações abrangidas pelo plano 

 

O número total de ações a serem recebidas pelos Beneficiários do Plano de Ações 

Restritas não poderá exceder o limite de 0,2% do capital social total da Companhia nesta 

data, sem prejuízo ainda do prazo máximo para celebração dos Contratos de Outorga 

de Ações Restritas. 

 

(d) Condições de aquisição 

 

A outorga de Ações Restritas será realizada, necessariamente, mediante celebração de 

Contrato de Outorga de Ações Restritas, observado o Programa a ser aprovado pelo 

Conselho de Administração.  

 

O contrato especificará, entre outros itens, a quantidade de Ações Restritas objeto da 

outorga, bem como os prazos, os termos e as condições de transferência das Ações 

Restritas pela Companhia aos Beneficiários. 

 

Uma vez celebrado o Contrato de Outorga de Ações Restritas, a transferência de 

propriedade das Ações Restritas ao respectivo Beneficiário ocorrerá de modo 

fracionado, em partes iguais, observados os seguintes marcos temporais: 31.03.2023, 

31.03.2024, 31.03.2025, 31.03.2026 e 31.03.2027. 

 

Caso o Beneficiário seja membro do Conselho de Administração, uma vez celebrado o 

Contrato de Outorga de Ações Restritas, a transferência de propriedade da totalidade 

das Ações Restritas se dará em um único marco temporal, qual seja, 30.04.2028, que 



 

correspondente ao período de 3 (três) anos posteriores ao término do prazo de gestão 

dos Conselheiros de Administração eleitos pela 182ª AGE da Companhia. 

 

(e) Critérios pormenorizados para fixação do preço de exercício 

 

Não aplicável, pois o Plano prevê que, desde que cumpridas todas as condições 

estabelecidas no Contratos de Outorga, as ações serão transferidas pela Companhia ao 

beneficiário, sem o pagamento de qualquer preço de exercício. 

 

(f) Critérios para fixação do prazo de exercício 

 

Não aplicável, pois o Plano prevê que, desde que cumpridas todas as condições 

estabelecidas no Contratos de Outorga, as ações serão transferidas pela Companhia ao 

beneficiário, sem o pagamento de qualquer preço de exercício. 

 

(g) Forma de liquidação de Opções 

 

Não aplicável, pois não haverá entrega de opções. 

 

(h) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou 

extinção do plano 

 

O Plano de Ações restritas permanecerá vigente até 30.04.2028, podendo ser extinto 

e/ou modificado a qualquer momento por decisão da Assembleia Geral de Acionistas.  

 

Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por 

ações, às companhias abertas, à legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais de um 

plano de outorga de ações poderá levar à revisão integral do Plano de Ações Restritas. 

 

Se a quantidade de ações de emissão da Companhia for aumentada, diminuída, houver 

desdobramento ou grupamento de ações, ou dividendos pagos em ações, o Conselho 

de Administração poderá efetuar os ajustes apropriados no número das Ações Restritas 

outorgadas a cada Participante. 

 

 

3. Justificar o plano proposto, explicando: 

 

(a) Os principais objetivos do plano 

 

O objetivo do Plano de Ações Restritas é: (i) reter talentos da Companhia que 

demonstram sólido desempenho de alta performance e detêm qualificações e perfis 

profissionais alinhados à nova etapa da Companhia; (ii) auxiliar na atração de novos 

talentos para posições chave no âmbito do processo de reestruturação da Eletrobras em 

curso; e (iii) incentivar o desenvolvimento e crescimento sustentável da Companhia e a 

maximização de valor a longo prazo, em alinhamento com as alavancas de valor da 

capitalização, mediante incorporação deste Plano de Ações Restritas no pacote de 



 

remuneração da composição atual do Conselho de Administração, cujo prazo de gestão 

se estende até a Assembleia Geral Ordinária de 2025. 

 

(b) A forma como o plano contribui para esses objetivos 

 

O Plano de Ações Restritas, em suma, visa a contribuir para que a Eletrobras possa 

contar com os melhores profissionais para a condução do processo de transformação 

que está em curso, possibilitando-se a retenção de atuais talentos e a atração de novos, 

os quais possam conduzir os novos desafios advindos do processo de capitalização. 

 

(c) Como o plano se insere na política de remuneração da companhia 

 

Com vistas à criação de valor à Companhia e aos seus acionistas, os incentivos de longo 

prazo compõem parte relevante da remuneração total dos Beneficiários, o que 

evidencia a preocupação no desenvolvimento de pacotes remuneratórios condizentes 

com práticas meritocráticas e cultura de alta performance, dado que o Beneficiário terá 

a possibilidade de usufruir de ganho proporcional ao valor porventura gerado à 

Companhia, podendo o Conselho de Administração ainda fixar condicionantes 

adicionais, a exemplo do atendimento a metas, gatilhos ou desafios específicos. 

 

(d) Como o plano alinha os interesses dos Beneficiários e da companhia a curto, médio e 

longo prazo 

 

No contexto atual de transformação da Eletrobras, o Plano de Ações Restritas configura 

ferramenta essencial para a solidificação de uma cultura meritocrática, capaz de reter e 

premiar seus talentos e estruturada para assegurar pleno alinhamento entre os 

interesses dos Beneficiários, da Companhia e de seus acionistas, uma vez que: (i) a 

Companhia terá a possibilidade de reter os atuais profissionais chave e atrair novos 

talentos, além de fomentar uma cultura de alta performance que servirá de força motriz 

para o destravamento das alavancas de valor da capitalização; (ii) os Beneficiários 

poderão capturar o crescimento de valor acionário acima do preço de exercício definido 

neste Plano de Ações Restritas, o que configura grande estímulo para o alto 

desempenho, a superação de metas e a maximização da capacidade de geração de valor 

a médio e longo prazo; (iii) os acionistas, que, diante da atuação dos profissionais em 

prol do célere destravamento das alavancas de valor da capitalização e da consequente 

maximização de valor da Companhia, poderão contar com a valorização das ações de 

emissão da Eletrobras e a maximização do retorno de seus investimentos a médio e 

longo prazo. 

 

4. Estimar as despesas da companhia decorrentes do plano, conforme as regras contábeis 

que tratam desse assunto 

 

Sobre o Plano de Ações Restritas, a decisão do Conselho de Administração foi por 

considerar a outorga de até 2.611.856 ações restritas aos Administradores (Diretoria 

Estatutária e Conselho de Administração) ao longo da vigência do Plano, sendo de até 

386.100 ações restritas na 1ª transferência, que ocorre até 31.03.2022. 

 



 

Levanto em conta o valor justo da ação, considerado o valor de R$ 44,03 (cotação da 

ação ordinária da companhia no mercado B3, na data base de 18.11.22, fechamento do 

dia), temos para fins de estimativa: 

 

Ações Restritas 

Diretoria Estatutária Conselho de Administração Administradores 

Nº de Ações Valor Estimado Nº de Ações Valor Estimado Nº de Ações Valor Estimado 

1ª Transferência (mar/2023)                 386.100   R$    17.000.000                             -                               -                    386.100   R$    17.000.000  

2ª Transferência (mar/2024)                 386.100   R$    17.000.000                             -                               -                    386.100   R$    17.000.000  

3ª Transferência (mar/2025)                 386.100   R$    17.000.000                  681.354   R$    30.000.000              1.067.454   R$    47.000.000  

4ª Transferência (mar/2026)                 386.100   R$    17.000.000                             -                               -                    386.100   R$    17.000.000  

5ª Transferência (mar/2027)                 386.100   R$    17.000.000                             -                               -                    386.100   R$    17.000.000  

Total             1.930.502   R$    85.000.000                  681.354   R$    30.000.000              2.611.856   R$  115.000.000  

 

 

 



Anexo 06 

Plano da Eletrobras de Remuneração Baseado  

Em Ações Restritas (“Restricted Shares”) 

 

 Pág. 1/6 
 

PLANO DA ELETROBRAS DE REMUNERAÇÃO 

BASEADO EM AÇÕES RESTRITAS 

 (“RESTRICTED SHARES”) 

 

 

1 DEFINIÇÕES 

 

1.1 Para fins de definições, temos: 

 

a) “Ações Restritas”: quantidade de ações ordinárias, escriturais e nominativas, 

de emissão da Companhia, alocadas especificamente para determinado Contrato 

de Outorga de Ações Restritas. 

 

b) “Beneficiários”: administradores, empregados, colaboradores ou prestadores de 

serviços da Companhia, ou de sociedade sob o seu controle, desde que 

selecionados pelo Conselho de Administração da Companhia ou por Comitê 

indicado para tal fim, para participar do Programa a ser aprovado pelo Conselho 

de Administração para este Plano de Ações Restritas. 

 

c) “Companhia” ou “Eletrobras”: Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras. 

 

d) "Conselho de Administração”: Conselho de Administração da Companhia. 

 
e) “Contrato de Outorga de Ações Restritas” ou “Contrato de Outorga”: 

instrumento particular de outorga de ações restritas, celebrado entre Companhia 

e Beneficiários, que dará o direito aos Beneficiários a receberem certa quantidade 

de ações restritas em determinado período, desde que atendidos os prazos, 

termos e condições a serem definidos pelo Conselho de Administração da 

Companhia. 

 

f) “Plano de Ações Restritas” ou “Plano”: Plano de Remuneração Baseado em 

Ações Restritas. 

 

g) “Programa”: Programa de Ações Restritas que for aprovado pelo Conselho de 

Administração, com base neste Plano. 

 

 

2 OBJETIVO DO PLANO 

 

2.1 O objetivo do Plano de Ações Restritas é: (i) reter talentos da Companhia que 

demonstraram sólido desempenho de alta performance e detêm qualificações e perfis 

profissionais alinhados à nova etapa da Companhia; (ii) auxiliar na atração de novos 
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talentos para posições chave no âmbito do processo de reestruturação da Eletrobras em 

curso; e (iii) incentivar o desenvolvimento e crescimento sustentável da Companhia e a 

maximização de valor a longo prazo, em alinhamento com as alavancas de valor da 

capitalização, mediante incorporação deste Plano de Ações Restritas no pacote de 

remuneração da composição atual do Conselho de Administração, cujo prazo de gestão 

se estende até a Assembleia Geral Ordinária de 2025. 

 

2.2 O Programa a ser aprovado pelo Conselho de Administração no âmbito deste Plano 

de Ações Restritas permitirá o alinhamento de interesses entre empresa, demais 

acionistas e Beneficiários, na medida em que os potenciais ganhos e riscos do 

desempenho da Companhia serão compartilhados com tais atores, o que contribuirá, em 

especial, para o desenvolvimento de uma cultura profissional de alta performance e para 

a tomada de decisões que privilegiem resultados de longo prazo, criação de valor e 

crescimento sustentável da Companhia. 

 

2.3 No contexto atual de transformação da Eletrobras, o Plano de Ações Restritas 

configura-se ferramenta essencial para a solidificação de uma cultura meritocrática, 

capaz de reter e premiar seus talentos e estruturada para assegurar pleno alinhamento 

entre os interesses dos Beneficiários, da Companhia e de seus acionistas, uma vez que: 

(i) a Companhia terá a possibilidade de reter os atuais profissionais chave e atrair novos 

talentos, além de fomentar uma cultura de alta performance que servirá de força motriz 

para o destravamento das alavancas de valor da capitalização; (ii) os Beneficiários 

poderão capturar o crescimento de valor acionário acima do preço de exercício definido 

neste Plano de Ações Restritas, o que configura grande estímulo para o alto 

desempenho, a superação de metas e a maximização da capacidade de geração de valor 

a médio e longo prazo; (iii) os acionistas, que, diante da atuação dos profissionais em 

prol do célere destravamento das alavancas de valor da capitalização e da consequente 

maximização de valor da Companhia, poderão contar com a valorização das ações de 

emissão da Eletrobras e a maximização do retorno de seus investimentos a médio e 

longo prazo.  

 

2.4 O Plano de Ações Restritas, em suma, visa a contribuir para que a Eletrobras possa 

contar com os melhores profissionais para a condução do processo de transformação 

que está em curso, possibilitando-se a retenção de atuais talentos e a atração de novos, 

os quais possam conduzir os novos desafios advindos do processo de capitalização. 

 

2.5 O Conselho de Administração poderá estabelecer Programas, com período de 

vigência determinado, assim como poderá determinar o limite máximo de ações que 

poderão ser outorgadas no âmbito de tal Programa, com base nas diretrizes gerais deste 

Plano. 
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3 MODELO DE AÇÕES RESTRITAS DA ELETROBRAS 

 

3.1 A critério do Conselho de Administração, ou de Comitê indicado pelo Conselho 

para tal fim, poderá ser concedido aos Beneficiários, por meio de Contrato de Outorga 

de Ações Restritas, o direito a receberem certa quantidade de Ações Restritas, as quais 

somente serão transferidas ao Beneficiário se atendidos os prazos, termos e condições 

a serem definidos pelo Conselho de Administração da Companhia. 

 

 

4 BENEFICIÁRIOS 

 

4.1  Poderão ser eleitos como Beneficiários do Plano de Ações Restritas, 

administradores, empregados, colaboradores ou prestadores de serviços da Companhia, 

ou de sociedade sob o seu controle, desde que eleitos pelo Conselho de Administração 

da Companhia ou por Comitê indicado pelo Conselho para tal fim. 

 

 

5 CICLO DE AÇÕES RESTRITAS NA ELETROBRAS 

 

5.1 Em linha com os objetivos específicos deste Plano de Ações Restritas, o Programa 

será estruturado pelo Conselho de Administração de modo que: (i) a definição dos 

Beneficiários e a celebração dos respectivos Contratos de Outorgas de Ações Restritas 

ocorram até 31.03.2023; (ii) os direitos oriundos dos Contratos de Outorgas de Ações 

Restritas, por constituírem um direito pessoal, não possam ser cedidos ou de qualquer 

forma transferidos a terceiros, onerosa ou gratuitamente. 

 

5.2 Uma vez celebrado o Contrato de Outorga de Ações Restritas, a transferência de 

propriedade das Ações Restritas ao respectivo Beneficiário ocorrerá de modo fracionado, 

em partes iguais, observados os seguintes marcos temporais: 31.03.2023, 31.03.2024, 

31.03.2025, 31.03.2026 e 31.03.2027. 

 
5.3 O Beneficiário, caso se desligue da Companhia ou de sua Controlada, por iniciativa 

própria, por baixo desempenho profissional identificado por meio de avaliação regular 

realizada pela Companhia, por conduta ético-profissional inadequada e/ou por infração 

a qualquer norma interna da Companhia, perderá, a partir da data de desligamento, o 

direito de recebimento das Ações Restritas dos marcos temporais remanescentes e, 

como consequência, a Companhia estará impossibilitada de lhe transferir a propriedade 

das Ações Restritas correspondentes. 
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5.4 Não se considera desligamento a transferência do Beneficiário da Companhia para 

uma de suas controladas e vice-versa, ou, para qualquer outra sociedade, neste caso 

por interesse da Companhia. 

 

5.5 Caso o Beneficiário seja membro do Conselho de Administração, uma vez 

celebrado o Contrato de Outorga de Ações Restritas, a transferência de propriedade da 

totalidade das Ações Restritas se dará em um único marco temporal, qual seja, 

30.04.2028, que correspondente ao período de 3 (três) anos posteriores ao término do 

prazo de gestão dos Conselheiros de Administração eleitos pela 182ª AGE da Companhia. 

 

 

6 OUTORGA DAS AÇÕES RESTRITAS 

 

6.1 A outorga de Ações Restritas será realizada, necessariamente, mediante 

celebração de Contrato de Outorga de Ações Restritas, observado o Programa a ser 

aprovado pelo Conselho de Administração. 

 

6.2 O contrato especificará, entre outros itens, a quantidade de Ações Restritas objeto 

da outorga, bem como os prazos, os termos e as condições de transferência das Ações 

Restritas pela Companhia aos Beneficiários. 

 
6.3 O Conselho de Administração pode, ao seu critério, estabelecer contratos 

diferenciados entre os Beneficiários, observadas as condições gerais deste Plano de 

Ações Restritas. 

 
6.4 Não haverá contraprestação em dinheiro por parte dos Beneficiários quando da 

celebração do Contrato de Outorga de Ações Restritas ou mesmo quando da entrega das 

Ações Restritas. 

 

6.5 Até a data de transferência da propriedade das Ações Restritas aos Beneficiários, 

não caberão aos Beneficiários quaisquer direitos e vantagens como acionistas com 

relação às ações objeto da outorga, tais como direito de voto, recebimento de dividendos 

e juros sobre o capital próprio. 

 

 

7 AÇÕES RESTRITAS SUJEITAS AO PLANO 

 

7.1 Com vistas à criação de valor à Companhia e aos seus acionistas, os incentivos de 

longo prazo compõem parte relevante da remuneração total dos Beneficiários, o que 

evidencia a preocupação no desenvolvimento de pacotes remuneratórios condizentes 

com práticas meritocráticas e cultura de alta performance, dado que o Beneficiário terá 

a possibilidade de usufruir de ganho proporcional ao valor porventura gerado à 
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Companhia, podendo o Conselho de Administração ainda fixar condicionantes adicionais, 

a exemplo do atendimento a metas, gatilhos ou desafios específicos. 

 

7.2 O número máximo de ações restritas outorgadas não poderá exceder o limite de 

0,2% do capital social total da Companhia nesta data, sem prejuízo ainda do prazo 

máximo para celebração dos Contratos de Outorga de Ações Restritas. 

 
 

8 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 A outorga de Ações Restritas não impedirá a Companhia de se envolver em 

operações de reorganizações societárias. 

 

8.2 Nos casos de alteração do número, classe ou espécie de ações da Companhia, por 

quaisquer motivos, caberá ao Conselho de Administração avaliar eventual ajuste no 

Plano de Outorga de Ações Restritas, de modo a evitar prejuízos aos Beneficiários e à 

Companhia. 

 

8.3 Os Contratos de Outorga de Ações Restritas não conferem qualquer estabilidade 

ou garantia de emprego/vínculo estatutário ao Beneficiário. 

 
8.4 A Companhia está autorizada a proceder à redução do número total de Ações 

Restritas a serem transferidas ao Beneficiário, ou outra forma que lhe convier, de modo 

a atender às exigências legais, mais especificamente com relação aos valores 

equivalentes aos tributos aos quais está legalmente obrigada a reter em nome do 

Beneficiário. 

 

8.5 Alterações legais porventura existentes, sejam de cunho trabalhista, societário, 

fiscal ou correlatos, poderão levar à revisão do Plano. 

 

8.6 Se a quantidade de ações de emissão da Companhia for aumentada, diminuída, 

houver desdobramento ou grupamento de ações, ou dividendos pagos em ações, o 

Conselho de Administração poderá efetuar os ajustes apropriados no número das Ações 

Restritas outorgadas a cada Participante, podendo também efetuar ajustes no número 

de Ações Restritas outorgadas de modo a refletir o impacto econômico de eventuais 

distribuições de proventos. 

 

 
9 GESTÃO DO PLANO 

 

9.1 O Plano de Ações Restritas será administrado pelo Conselho de Administração da 

Companhia, ou por Comitê por este designado. 
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9.2 O Conselho de Administração da Companhia, observando as balizas do estatuto 

social da companhia e da legislação aplicável, terá amplos poderes na gestão do Plano 

para: 

 

§1º Eleger os Beneficiários, bem como definir os critérios para a escolha; 

 

§2º Celebrar diferentes Contratos de Outorga, de acordo com os objetivos 

estratégicos da companhia; 

 

§3º Elencar condições adicionais, tais como gatilhos, cumprimento de metas, 

alcance de marcos, que devem ser satisfeitas para transferência das ações pela 

Companhia ao Beneficiário; 

 
§4º Autorizar alienação não onerosa de ações em tesouraria para satisfazer à 

entrega das ações objeto do Contrato de Outorga; 

 

§5º Tomar as providências necessárias para a consecução do Plano de 

Remuneração baseado em Ações Restritas; 

 

§6º Dirimir casos omissos e interpretações acerca da aplicação do plano. 

 

 

10 PRAZO DE VIGÊNCIA DO PLANO 

 

10.1 O Plano de Ações restritas permanecerá vigente até 30.04.2028, podendo ser 

extinto e/ou modificado a qualquer momento por decisão da Assembleia Geral de 

Acionistas da Companhia.  

 

10.2 Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades 

por ações, às companhias abertas, à legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais de um 

plano de outorga de ações poderá levar à revisão integral do Plano de Ações Restritas. 
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CERTIDÃO 

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS DA CENTRAIS 

ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS 

 

 

Certifica-se, para os devidos fins, que o Comitê de Pessoas da Eletrobras encerrou sua 034ª 

reunião aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois. Participaram da 

reunião, na qualidade de membros, o Conselheiro e Coordenador PEDRO BATISTA DE LIMA FILHO 

(PBL), o Conselheiro MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS (MSF), o membro ANA SILVIA CORSO 

MATTE (ASM), o Conselheiro VICENTE FALCONI CAMPOS (VFC) e o Conselheiro FELIPE VILLELA 

DIAS (FVD). Não houve registro de ausências. A reunião foi secretariada pelo Superintendente de 

Governança BRUNO KLAPPER LOPES. NOVO MODELO DE REMUNERAÇÃO PARA OS 

ADMINISTRADORES DA ELETROBRAS: O Comitê de Pessoas manifestou entendimento, à 

unanimidade, de que o estudo propositivo apresentado pela consultoria Korn Ferry para o novo 

modelo remuneratório dos administradores e executivos da Eletrobras encontra-se alinhado às 

diretrizes estratégicas da Companhia contempladas em seu Plano Diretor de Negócios e Gestão 

2022-2026, notadamente: (i) o desenvolvimento de uma cultura de alta performance e a 

excelência na gestão de pessoas com enfoque na meritocracia; (ii) o enfoque da gestão da 

Companhia na criação de valor e aumento de competitividade, inclusive por meio do 

destravamento das alavancas de valor da desestatização; (iii) o alcance dos mais altos padrões de 

governança corporativa associados à remuneração de seus administradores e altas lideranças; e 

(iv) a multiplicação da geração de valor e ampliação da capacidade de investimento da empresa. 

Neste sentido, o Comitê de Pessoas destacou que: (i) a adoção de incentivos de longo prazo 

associados ao manejo de planos de ações restritas e de opções de ações confere à Companhia 

importante ferramenta para alinhamento dos interesses dos administradores e altas lideranças da 

Companhia aos interesses dos acionistas, uma vez que transformará aqueles em potenciais 

acionistas da Companhia, com compartilhamento dos potenciais ganhos e riscos associados ao 

desempenho empresarial correlato; (ii) ao partilhar com seus colaboradores os ganhos e riscos 

empresariais, a Companhia passa a dispor de relevante instrumental para o desenvolvimento de 

uma cultura profissional de alta performance e para o incentivo a tomada de decisões que 

privilegiem resultados de longo prazo, além de geração de valor e crescimento sustentáveis; (iii) 

o equacionamento da defasagem remuneratória dos administradores da Companhia e a criação de 

mecanismos de recompensa e premiação ao alto desempenho, à superação de metas e à conclusão 

exitosa de projetos estratégicos representam requisitos indispensáveis para que a Eletrobras possa 

desenvolver, em bases sólidas e sustentáveis, práticas meritocráticas que incentivem a alta 

performance e acelerem o destravamento das alavancas de valor vinculadas à desestatização; (iv) 

o Plano de Ações Restritas e o Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações possibilitarão à 

Companhia atrair e reter seus talentos, de modo que a Eletrobras possa contar com os melhores 

profissionais para a condução exitosa do processo de transformação decorrente do processo de 

desestatização da Eletrobras, além de possibilitar o desenvolvimento de adequado plano 

sucessório para seus cargos chave, preservando-se a continuidade da gestão da Companhia 

voltada à geração sustentável de valor e à maximização, a médio e longo prazo, do retorno dos 
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investimentos de seus acionistas. À luz do exposto, e com base no estudo de remuneração 

apresentado pela consultoria Korn Ferry, o Comitê de Pessoas, por unanimidade, recomendou ao 

Conselho de Administração da Eletrobras a convocação de assembleia geral extraordinária, a fim 

de que os acionistas apreciem os seguintes assuntos da ordem do dia: (i) aprovação do Plano de 

Outorga de Ações Restritas da Eletrobras; (ii) aprovação do Plano de Outorga de Opções de Ações 

da Eletrobras; (iii) fixação, para o período que se encerra em 31 março de 2023, do novo montante 

global da remuneração dos administradores e membros dos Comitês de assessoramento ao 

Conselho de Administração, bem como o novo montante individual da remuneração dos membros 

do Conselho Fiscal. A presente certidão, lida e aprovada pelo Comitê de Pessoas, é lavrada e 

assinada por mim, BRUNO KLAPPER LOPES, Superintendente de Governança da Eletrobras. 

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2022. 

 

 

BRUNO KLAPPER LOPES 

Superintendente de Governança 
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Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2022. 

 

Às 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras 

Rua da Quitanda, 196 – Centro – Rio de Janeiro  

CEP 20091-005  

A/C: Drs. André de Avellar Torres e Rafael Gusmão de Andrade  

Via e-mail: andre.torres@eletrobras.com e rafael.andrade@eletrobras.com 

 

Ref: Parecer sobre as matérias constantes da proposta da administração para a 

184ª assembleia geral extraordinária das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 

Eletrobras 

 
Prezados Senhores, 

 

Em atenção à consulta formulada por V.Sas. acerca da conformidade da 

proposta da administração (“Proposta da Administração”) para a 184ª assembleia 

geral extraordinária das Centrais Elétricas Brasileiras S.A.– Eletrobras (“184ª AGE”, 

“Companhia” ou “Eletrobras”, respectivamente), vimos apresentar opinião (“Parecer”) 

a respeito da adequação da Proposta da Administração, considerando os aspectos 

jurídicos das matérias a serem objeto de deliberação dos acionistas. 

 

Este Parecer tomou por base o exame da Proposta da Administração para a 

184ª AGE, estimada para ocorrer em 22 de dezembro de 2022, e está estruturado da 

seguinte forma: 

 

Capítulo I – Contextualização; 

Capítulo II – Proposta da Administração da 184ª AGE – Adequação Jurídica; 

Capítulo III – Conclusão. 
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I .  Contextualização  

 

1. Em 22.02.2022, foi realizada a 181ª assembleia geral extraordinária de 

acionistas da Companhia, tal qual prevista nos termos da Lei nº 14.182, de 

12.07.2021, e nas Resoluções nº 203, de 19.10.2021, e nº 221, de 30.12.2021, do 

Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, que deliberou, com o 

impedimento do voto da União, sobre todos os termos e condições para o processo 

de desestatização da Companhia. Concluído o processo, com a liquidação da oferta 

pública de ações em 17.06.2022, a Eletrobras passou a ser uma companhia aberta 

sem controlador definido, cabendo aos seus administradores conduzir essa nova fase, 

de modo a capturar todas as sinergias e alavancas de crescimento da Companhia1.  

 

2. Considerando que a estrutura e montante global de remuneração dos 

administradores, dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê Estatutário de 

Auditoria e Riscos, para o período compreendido entre abril de 2022 até março de 

2023, aprovados pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 

22.04.2022, mostram-se inadequados aos novos desafios, a administração decidiu 

propor um novo modelo de remuneração a fim de fortalecer a estratégia da Companhia 

na identificação, atração, desenvolvimento e retenção de talentos. Assim, constam da 

proposta da administração os seguintes itens da ordem do dia para a 184ª AGE: 

 
1) Aprovar o Plano de Remuneração Baseado em Opções de Compra de Ações, 

conforme minuta anexa a Proposta de Administração, que integrará o modelo 
de remuneração dos administradores da Eletrobras privatizada; 

 

2) Aprovar o Plano de Remuneração Baseado em Ações Restritas, conforme 
minuta anexa a Proposta de Administração, que integrará o modelo 
de remuneração dos administradores da Eletrobras privatizada; 

 

3) Rerratificar a deliberação tomada na Assembleia Geral Ordinária, de 22 de abril 
de 2022, para fixar, no período que se encerra em 31 março de 2023, o novo 
montante global da remuneração dos administradores e membros dos Comitês 
de assessoramento ao Conselho de Administração, bem como o novo 
montante individual da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, em 

 
1 Com relação às alavancas de crescimento, vide seção “Novos Desafios a serem Enfrentados 

pela Administração, no contexto de Corporation Privada” da Proposta da Administração. 
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linha com o modelo de remuneração dos administradores da Eletrobras 
privatizada que contempla revisão da remuneração fixa e adoção dos 
incentivos de curto e longo prazo. 
 

3. A esse propósito, a Companhia solicitou nossa manifestação quanto à 

adequação jurídica da Proposta de Administração elaborada para instruir a decisão 

dos acionistas, à vista da legislação e regulamentação aplicáveis. 

 

II.  Proposta da Administração da 184ª AGE – conformidade com a 

legislação e governança da Companhia 

 

II.1. Os Planos de Remuneração em Ações 

 

4. De acordo com a ordem do dia para a 184ª AGE, dois planos de remuneração 

estão sendo submetidos à deliberação assemblear: (i) Plano de Remuneração 

Baseado em Opções de Compra de Ações e (ii) Plano de Remuneração Baseado em 

Ações Restritas (“Planos de Remuneração em Ações”).  

 

5. A possibilidade de companhias abertas adotarem em suas estruturas de 

remuneração planos dessa natureza está contemplada no art. 168 § 3º da Lei 6.404, 

de 15.12.1976 (“LSA”), que exige, para tanto, que o estatuto contenha previsão 

expressa de outorga das opções de compra a seus administradores ou empregados, 

ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu 

controle, dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano aprovado pela 

assembleia geral. 

 
6. O estatuto da Eletrobras atende aos requisitos impostos, pois contém previsão 

estatutária de capital autorizado e aumento de capital por deliberação do seu 

Conselho de Administração (art. 5º), havendo expressa referência, no parágrafo 2º do 

mesmo artigo, à emissão de ações com base em plano de opções aprovado em 

assembleia geral2.  

 
2 Nesse sentido, vide art. 5º do Estatuto Social da Companhia: “Art. 5º - A Eletrobras fica autorizada a 
aumentar seu capital social até o limite de R$ 100.000.000.000,00 (cem bilhões de reais), mediante 
deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária, por meio de 
emissão de ações ordinárias. (...) Parágrafo 2º - A critério do Conselho de Administração, poderá ser 
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7. Vale notar que, a par da emissão de ações novas, as companhias têm a 

faculdade de entregar aos beneficiários dos Planos ações em tesouraria, hipótese que 

está disciplinada na Resolução CVM nº 77, de 29.03.2022. De acordo com o art. 5º 

da referida Resolução, a alienação ou transferência de ações a administradores, 

empregados e prestadores de serviços da companhia aberta, suas coligadas ou 

controladas, decorrente tanto do exercício de opções de ações no âmbito de plano de 

outorga de opções de ações quanto de outros modelos de remuneração baseado em 

ações, fica dispensada a necessidade de aprovação prévia da assembleia geral para 

negociação com as próprias ações fora de mercado e tendo como contraparte 

pessoas relacionadas à Companhia se o plano de outorga de opções e os modelos 

de remuneração contiverem os parâmetros de cálculo do preço de exercício das 

opções de ações ou do cálculo do preço das ações, conforme o caso, e sejam 

aprovados por assembleia geral3. 

 
8.  Observa-se, ainda, que os Planos de Remuneração em Ações propostos 

atendem aos demais requisitos necessários para a sua validade, quais sejam: (i) a 

fixação de limite tanto para a emissão das ações novas a serem emitidas, quanto para 

as ações já emitidas e que serão entregues a seus beneficiários; (ii) a identificação da 

espécie de ações objeto; (iii) o preço de exercício das opções; (iv) a previsão de que 

não haverá ônus para os beneficiários do Plano de Remuneração Baseado em Ações 

Restritas; e (v) a indicação do órgão societário – Conselho de Administração – para 

administrar os planos, estabelecendo as demais condições e termos para a sua 

execução, inclusive para a escolha de beneficiários e para a celebração dos contratos 

de outorga.  

 

realizada a emissão de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, dentro do 
limite do capital autorizado, sem direito de preferência ou com redução do prazo de que trata o artigo 
171, parágrafo 4º da Lei 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), cuja 
colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou de acordo com 
plano de opções de ações aprovado pela Assembleia Geral, nos termos estabelecidos em lei.” 
3
 “Art. 5º A aprovação por parte da assembleia geral a que se refere o art. 4º é dispensada quando se 

tratar de: I – alienação ou transferência de ações a administradores, empregados e prestadores de 
serviços da companhia aberta, suas coligadas ou controladas, decorrente: a) do exercício de opções 
de ações no âmbito de plano de outorga de opções de ações; ou b) de outros modelos de remuneração 
baseado em ações; e II – oferta pública de distribuição secundária de ações em tesouraria ou de valores 
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações em tesouraria. Parágrafo único. O plano de outorga 
de opções e os modelos de remuneração a que se refere o inciso I do caput deverão: I – conter os 
parâmetros de cálculo do preço de exercício das opções de ações ou do cálculo do preço das ações, 
conforme o caso; e II – ser aprovados por assembleia geral.” 
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II.2. Rerratificação da remuneração global e competência da assembleia geral 

 

9. Os artigos 152 e 162, §3º, da LSA4 dispõem que a remuneração dos 

administradores e dos membros do Conselho Fiscal, inclusive benefícios de qualquer 

natureza – dentre os quais os relativos a planos de opção ou entrega de ações – 

devem ser submetidos ao órgão social competente para deliberar sobre essa matéria, 

que é a assembleia geral da sociedade. 

 

10. Assim, como o montante global da remuneração dos administradores e 

remuneração dos membros do Conselho Fiscal foi aprovado na AGO de 22 abril de 

2022 e as alterações ora propostas acarretam um incremento ao montante autorizado, 

torna-se necessário rerratificar, na 184ª AGE, os valores globais de remuneração que 

deverão vigorar até março de 2023. Nesse montante de remuneração global devem 

ser incluídos tanto o incremento de valor da remuneração fixa dos administradores, 

quanto o correspondente aos benefícios advindos dos Planos de Remuneração em 

Ações que terão repercussão no período de abril de 2022 a março de 2023. 

 

II.3. Governança e divulgação de informações 

 
11. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPES 

deverá opinar sobre a proposta do novo modelo remuneratório dos administradores e 

executivos da Companhia, com o objetivo de assessorar o Conselho de Administração 

no cumprimento de suas responsabilidades de orientação e direção superior da 

Companhia5. 

 

 
4
 “Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos 

administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta 
suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional 
e o valor dos seus serviços no mercado. (...) ”.  
“Art. 162. (...) § 3º A remuneração dos membros do conselho fiscal, além do reembolso, obrigatório, 
das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, será fixada pela 
assembléia-geral que os eleger, e não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a dez por 
cento da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de 
representação e participação nos lucros. 
5 Nesse sentido, os itens 1.2 e 5.1, alíneas “(g)” e “(h)”, do Regimento Interno do CPES. 
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12. Adicionalmente, as alterações a serem promovidas acarretam a necessidade 

de disponibilização das informações indicadas no item 13 do formulário de referência 

da Companhia, conforme dispõe o art. 13, inciso II, da Resolução da CVM nº 81, de 

29 de março de 20226, assim como das informações requeridas no Anexo B previsto 

no art. 14 da mesma Resolução7, tanto para o Plano de Remuneração Baseado em 

Opções de Ações, quanto para o Plano de Remuneração Baseado em Ações 

Restritas. A cópia de cada um desses planos deve ser também disponibilizada para 

os acionistas, para a devida apreciação e posterior deliberação em assembleia geral8. 

 

III. Conclusão 

 

13. Pelo exposto, concluímos que a Proposta da Administração para a 184ª AGE 

atende às disposições da LSA, da regulamentação editada pela Comissão de Valores 

Mobiliários, que os documentos de governança corporativa aprovados pela 

Companhia estão adequados e que, com a sua divulgação, os acionistas estarão 

devidamente instruídos, podendo deliberar de forma refletida e informada. 

 

 

Bocater, Camargo, Costa e Silva, Rodrigues Advogados 

 

 

 
6
 “Art. 13.  Sempre que a assembleia geral dos acionistas for convocada para fixar a remuneração dos 

administradores, a companhia deve fornecer, no mínimo, os seguintes documentos e informações: 
I – a proposta de remuneração dos administradores; e 
II – as informações indicadas no item 13 do formulário de referência.” 
7 “Art. 14.  Sempre que a assembleia geral dos acionistas for convocada para aprovar plano de 
remuneração com base em ações, a companhia deve fornecer, no mínimo, as informações indicadas 
no Anexo B à presente Resolução.” 
8 Conforme previsão do item 1 do Anexo B da Resolução CVM 81. 




