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Apresentação 

Prezado(a) Conselheiro(a), 

A Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - Eletrobras atribui à atuação dos 

representantes das empresas Eletrobras nos Conselhos de Administração 
relevante papel na defesa de seus interesses, devendo suas ações pautarem-

se nos princípios de governança corporativa: transparência, equidade, 
prestação de contas e responsabilidade corporativa, com a finalidade de 

aumentar a eficiência empresarial e a rentabilidade, contribuindo para a 
perenidade das organizações nas quais detém participação acionária. 

O Manual de Orientação do Conselheiro de Administração Representante das 
Empresas Eletrobras foi elaborado reconhecendo-se a necessidade de um 

desempenho satisfatório dos conselheiros de administração, que têm a missão 

de proteger e valorizar o patrimônio da companhia, bem como maximizar o 
retorno do investimento, supervisionando o relacionamento entre os 

executivos e demais partes interessadas. 

À vista disso, a Eletrobras verificou a importância de revisar o presente 

Manual, reforçando a adaptação das empresas ao cenário atual, almejando o 
aprimoramento do papel desempenhado por seus representantes nos 

Conselhos das empresas nas quais atuam e gerando, assim, maior confiança 
dos investidores e, consequentemente, a longevidade da companhia. 

Em março de 2010, foi editado o Plano Estratégico 2010-2020 do Sistema 

Eletrobras, definindo sua missão, visão, valores, benefícios para o público-
alvo, objetivos estratégicos finalísticos, objetivos estratégicos de gestão e 

competências e o conjunto de estratégias associadas.  Ao longo dos anos, 
dando prosseguimento ao seu desdobramento, foram criados os Planos 

Diretores de Negócios e de Gestão. 

Com a publicação da Medida Provisória 579 de 11/09/2012, convertida na Lei 

nº 12.783, de 11.01.2013, o processo de planejamento da Eletrobras sofreu 
uma reavaliação, buscando o alinhamento à nova realidade legal e 

regulatória.  

Em novembro de 2014, foi aprovado o Plano Estratégico do Sistema 
Eletrobras, para o período 2015-2030, tendo como base a reestruturação dos 

processos empresariais, a readequação dos custos em relação às receitas e a 
otimização dos esforços entre as empresas Eletrobras, questões que já 

vinham sendo endereçadas nos últimos anos, bem como novas alavancas 
para a agregação de valor, consolidando um alicerce que orientará a 

elaboração dos próximos Planos de Negócios e Gestão quinquenais para cada 
uma das empresas Eletrobras.  

A atuação eficaz dos conselhos nas corporações é condição essencial para a 

sustentabilidade da empresa. Por isso, é expectativa da Eletrobras que os 
conselheiros incorporem objetivos de ordem socioambiental na definição dos 
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negócios, operações e estratégias empresariais dessas organizações visando a 

um desenvolvimento sustentável. 

Esperamos que as informações disponibilizadas neste Manual possibilitem aos 
senhores conselheiros o pleno conhecimento das suas principais obrigações, 

inclusive perante a Eletrobras, na condição de seu representante.  

Desse modo, apresento meus votos de sucesso aos conselheiros de 

administração representantes das empresas Eletrobras durante a sua 
trajetória nos conselhos, nos termos tratados neste Manual, lembrando que a 

área de Governança Corporativa disponibilizará o apoio necessário para o 
alcance dos melhores resultados. 

Atenciosamente, 

José da Costa Carvalho Neto 

Presidente 
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1. Introdução 

Este Manual foi elaborado com base na Lei das Sociedades Anônimas (Lei das 

S.A.), n° 6.404, de 15/12/1976 e suas alterações posteriores, e, em 
legislação complementar, que conferem alta relevância aos conselhos de 

administração e lhes atribuem competência de extrema amplitude, tendo 
como referência o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, o 

Modelo de Regimento Interno do Conselho de Administração e o Guia de 
Orientação Jurídica de Conselheiros de Administração e Diretores, todos do 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, além do “Guia de 

Orientação dos Conselheiros de Administração”, elaborado pela Eletrobras. 

O esforço global para o aprimoramento dos padrões de governança 

corporativa das empresas reflete a necessidade do desenvolvimento de 
sistemas de controle sobre a gestão. Segundo o IBGC, “a Governança 

Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas 
e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, Conselho 

de Administração, Diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de 
governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, 

alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da 

organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua 
longevidade”. 

Com o propósito de disseminar as práticas referenciais de governança e 
mantê-las em constante aprimoramento, organizou-se o presente Manual, que 

disponibiliza instrumentos básicos de conduta para a orientação de seus 
conselheiros representantes, propiciando-lhes uma linha padronizada de 

trabalho com foco em um desempenho sustentável, competitivo e rentável, 
além de prestar informações significativas ao exercício da função de 

conselheiro de administração.  

Torna-se, assim, indispensável que os conselheiros representantes da 

Eletrobras nos conselhos de administração das empresas para as quais foram 

indicados desenvolvam os conhecimentos inerentes às suas atribuições. 

2. Escopo de Atuação 

O Conselho de Administração é órgão deliberativo e fiscalizador, com 

competência para qualquer matéria do interesse social, exceto as privativas 

da Assembleia Geral, devendo atuar de forma a proteger e valorizar o 

patrimônio da empresa, maximizar o retorno do investimento em bases 

sustentáveis, conciliando esses objetivos com as obrigações legais, sociais e 

ambientais. 

É um órgão de deliberação colegiada e gestão de participações societárias, 

que representa os interesses de todos os acionistas, atuando como instância 

de direção, avaliação e monitoramento dos negócios da organização, visando 

agregar valor à gestão sem interferir no dia a dia da empresa. 
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O foco em assuntos financeiros trata do fluxo obrigatório de informações que 

permite ao Conselho de Administração conhecer o efetivo impacto financeiro 

dos negócios e decisões da administração. 

É necessário, portanto, compreender as propostas de orçamento de capital 

para entender e opinar quanto ao uso e comprometimento de recursos pelas 

companhias, especialmente de capital de giro, que possam implicar possível 

tomada de empréstimos e comprometer a saúde financeira dos negócios 

atuais, reduzindo lucros e dividendos futuros. 

Deve ter pleno conhecimento da missão, visão, valores e objetivos da 

empresa Eletrobras que representa e da holding, zelando pelo seu 

aprimoramento. 

O Conselho deverá, também, acompanhar a aprovação do plano de negócios 

da companhia, a evolução dos indicadores de modo a observar se seus 

resultados estão contribuindo para a melhoria da situação econômico-

financeira das companhias e, em especial, a melhoria da qualidade do serviço 

e o equilíbrio tarifário. 

Deve, ainda, prevenir e administrar situações de conflitos de interesses ou de 

divergência de opiniões, a fim de que o interesse da empresa sempre 

prevaleça. 

3. Composição e Funcionamento do Conselho 

3.1. Composição 

O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 03 (três) 

membros, nos termos da Lei das S.A., e, em se tratando de empresas 

públicas ou sociedades de economia mista, bem como de suas subsidiárias, 

controladas ou quaisquer empresas sob o controle direto ou indireto da União, 

ressalvado o disposto em lei especial, será de no máximo (06) seis membros, 

incluindo-se o representante ou os representantes dos acionistas minoritários, 

nos termos do Decreto nº 757, de 19/02/1993. Para as demais empresas, o 

número máximo de membros deve ser previsto em seu Estatuto Social, 

respeitada a legislação vigente. Seus membros serão eleitos pela Assembleia 

Geral. 

Ainda, por força do disposto no citado Decreto, nos conselhos de 

administração de empresas públicas, sociedades de economia mista, bem 

como em suas subsidiárias e controladas ou ainda em quaisquer empresas 

sob o controle direto ou indireto da União, haverá, além do representante 

ou representantes dos acionistas minoritários, eleitos através de votação em 

separado, um representante indicado pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, sendo os demais indicados pelo Ministro de Estado sob 
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cuja supervisão estiver a sociedade, dentre brasileiros de notórios 

conhecimentos e experiência, idoneidade moral e reputação ilibada, cabendo a 

um deles a Presidência do Colegiado. 

Nos termos do art. 141, § 4º, incisos I e II da Lei nº6.404/1976, os acionistas 

minoritários e preferenciais terão direito de eleger e destituir um membro e 

seu suplente do Conselho de Administração, em votação em separado na 

Assembleia Geral, excluído o acionista controlador. Poderão exercer este 

direito a maioria dos titulares que representem, pelo menos, 15% (quinze por 

cento) do total das ações de emissão de companhia aberta com direito a voto 

e titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de 

emissão de companhia aberta, que representem, no mínimo, 10% (dez por 

cento) do capital social e que não houverem exercido o direito previsto no 

estatuto, em conformidade com o art. 18, da mesma lei. 

Ademais, em conformidade com o § 5º do art. 141 do referido dispositivo 

legal, verificando-se que nem os titulares de ações com direito a voto e nem 

os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito 

perfizeram, respectivamente, o quorum exigido nos incisos I e II do §4º acima 

mencionados,  ser-lhes-á facultado agregar suas ações para elegerem em 

conjunto um membro e seu suplente para o Conselho de Administração, 

observando-se, nessa hipótese, o quorum exigido pelo inciso II do § 4º, ou 

seja, 10% do capital social. 

O modo de composição do Conselho deverá estar estabelecido no Estatuto 

Social da companhia. 

Nas empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e 

controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, 

detenha a maioria do capital social com direito a voto, o Conselho terá 01 

(um) membro representante dos empregados, exceto as empresas que 

possuam número inferior a 200 (duzentos) empregados próprios, devendo a 

previsão de vaga ser contemplada no Estatuto Social da companhia, e sua 

eleição será organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais 

que os representem, conforme disposto na Lei nº 12.353, de 28.12.2010. 

Para as companhias supracitadas que possuam menos de 200 (duzentos) 

empregados, caso o controlador entenda oportuno, e para as companhias não 

enquadradas no parágrafo acima, é facultado conferir aos seus empregados o 

direito de eleger, mediante votação em separado, um membro que os 

represente no Conselho de Administração, o que deverá estar previsto em 

sede estatutária. Conferido este direito, a eleição será organizada pela 

empresa em conjunto com as entidades sindicais que os representem, nos 

termos da Lei das S.A. 
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3.2. Funcionamento 

O Estatuto Social da empresa regulará o funcionamento do Conselho de 

Administração e deverá estabelecer: (I) o número de conselheiros, ou o 

máximo e mínimo permitidos, (II) o processo de escolha e substituição do 

presidente do Conselho e de substituição dos demais conselheiros, (III) o 

prazo de gestão, que não poderá ser superior a 3 (três) anos, permitida a 

reeleição, (IV) as normas sobre convocação, instalação e funcionamento do 

Conselho, que deliberará por maioria dos votos; e (V) as atribuições, deveres 

e o limite da competência de atuação do Conselho. 

É recomendável que o Conselho de Administração elabore e aprove o seu 

regimento interno, para regulamentar o disposto no Estatuto Social. 

A reeleição do conselheiro é possível e recomendada, a fim de se construir um 

Conselho experiente e produtivo. Caso ocorra, deverá ser, preferencialmente, 

após uma avaliação formal de desempenho. Todos os conselheiros devem ser 

eleitos na mesma Assembleia Geral, sempre que possível. 

O presidente do Conselho tem a responsabilidade de assegurar a eficácia e o 

bom desempenho do órgão e de cada um dos seus membros, bem como 

sugerir um processo anual de avaliação dos mesmos. Cabe a ele estabelecer 

os objetivos e programas do Conselho, presidir as reuniões, organizar e 

coordenar a agenda, coordenar e supervisionar as atividades dos demais 

conselheiros e conferir responsabilidades e prazos. Deve ainda assegurar-se 

de que os conselheiros recebam informações completas e tempestivas para o 

exercício dos seus mandatos. 

As atribuições do presidente do Conselho são diferentes e complementares às 

do diretor-presidente. Para resguardar a supervisão adequada da gestão, 

deve ser evitado o acúmulo dessas funções por uma mesma pessoa. 

As empresas deverão prestar o apoio necessário ao funcionamento dos 

conselhos de administração, provendo-os dos meios necessários à consecução 

de suas atribuições e providenciando a obtenção, junto a todos os seus 

órgãos, das informações julgadas necessárias para uma eficiente atuação. 

Os membros do Conselho de Administração terão ressarcidas suas despesas 
de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função pela empresa 

onde atuam como conselheiros, sempre que residentes fora da cidade em que 
for realizada a reunião. No caso de a empresa já não fazê-lo, o conselheiro 

deverá sugerir a aplicação dessa prática, constando em ata. 

O orçamento anual do Conselho, aprovado pelos acionistas em Assembleia, 

deverá compreender as despesas necessárias para o comparecimento dos 

conselheiros às reuniões da companhia. 
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3.3. Comissão Interministerial de Governança 

A Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de 

Participações Societárias da União (CGPAR) foi criada pelo Decreto nº 6.021, 

de 22/01/2007, com a finalidade de tratar de matérias relacionadas com a 

governança corporativa nas empresas estatais federais e da administração de 

participações societárias da União. 

Em 28/03/2011, a CGPAR publicou a Resolução nº 3, que determinou a 

adoção de diretrizes a serem seguidas pelas empresas estatais objetivando o 

aprimoramento da governança, relativas ao Conselho de Administração, das 

quais ressaltamos especialmente: 

 segregação das funções de direção, evitando o acúmulo do cargo de 

presidente do Conselho de Administração; 

 instituição formal da prática de sessão executiva no Conselho de 

Administração das empresas estatais, ao menos uma vez no ano, sem a 

presença do presidente da empresa; 

 sempre que o número de conselheiros de administração permitir e o 

custo/benefício for adequado, criar comitês de suporte ao Conselho de 

Administração; 

 implementação ou aprimoramento da avaliação formal de desempenho da 

Diretoria e do Conselho de Administração; e 

 fazer constar, em nota explicativa às suas demonstrações financeiras, os 

valores, na data da respectiva elaboração, da maior e menor 

remuneração pagas a seus empregados e administradores, nelas 

computadas as vantagens e benefícios efetivamente percebidos, bem 

como o salário médio de seus empregados e dirigentes. 

4. Posse e Investidura 

Posse é o ato a partir do qual o conselheiro é investido no cargo, habilitando-
se para o exercício da função. 

Os conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de 
termo de posse, observado o que a este respeito dispõe o Estatuto Social e o 

Regimento Interno do Conselho. 

O termo de posse perderá a validade se não for assinado nos 30 (trinta) dias 

seguintes à nomeação, salvo justificativa aceita pelo órgão para o qual o 

conselheiro foi eleito. 

Sob pena de nulidade, o termo de posse deverá conter a indicação de pelo 

menos um domicílio no qual os administradores receberão as citações e 
intimações em caso de processos administrativos e/ou judiciais relativos a 

atos de sua gestão. Assim, eventual mudança do domicílio deverá ser objeto 
de comunicação por escrito à companhia. 
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Ao tomar posse, o conselheiro de administração de companhia aberta deverá, 

além de firmar o termo de posse, entregar currículo e declaração de 

desimpedimento conforme disposto no art. 2º da Instrução da CVM nº 367 e 
no art. 147, §§ 1º ao 3º da Lei das S.A., devendo ainda observar os 

documentos complementares exigidos neste Manual. 

Ao firmar o termo de posse, o administrador de companhia aberta tem o 

dever de informar sua situação patrimonial com relação aos valores 
mobiliários emitidos pela organização, o que consiste em declarar o número 

de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures 
conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas 

ou do mesmo grupo, de que ele seja titular. 

A ata da Assembleia em que os conselheiros forem eleitos deverá ser 

registrada na Junta Comercial e publicada. 

5. Gestão 

O Estatuto Social da empresa deverá estabelecer o prazo de gestão dos 

conselheiros e, quando for o caso, as condições para recondução dos mesmos, 

observando à legislação vigente quanto ao limite do tempo de mandato do 

conselheiro de administração, não podendo ser superior a 03 (três) anos, 

permitida a reeleição.  

O prazo de gestão dos conselheiros se estende até a investidura dos novos 

administradores eleitos.  

Em caso de substituição, o substituto eleito para preencher o cargo vago 

completará o prazo de gestão do substituído. 

Seguindo as diretrizes da boa governança, a reeleição não deve ser 

automática, devendo ser precedida de avaliação anual de desempenho, que 

será abordada de forma mais abrangente no presente Manual. 

O conselheiro representante dos empregados poderá ser reeleito somente 

uma única vez, nos termos da Lei nº 12.353. 

A vacância definitiva de um cargo de conselheiro pode dar-se por renúncia, 

destituição, invalidez, perda de mandato, impedimento comprovado, 

falecimento ou em decorrência de outras hipóteses previstas em lei. 

No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do 
Estatuto, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e 

servirá até a primeira Assembleia Geral. Se a vacância for da maioria dos 
cargos, os conselheiros remanescentes convocarão Assembleia para proceder 

nova eleição. Por outro lado, na hipótese de vacância de todos os cargos do 
Conselho, a Diretoria é que será responsável pela convocação da Assembleia 

para deliberar sobre a nomeação dos novos membros do Conselho, nos 
termos do caput e §1º do art. 150 da Lei das S.A. Ainda, conforme a referida 

lei, o substituto eleito para preencher o cargo vago completará o prazo de 
gestão do substituído.  
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Em caso de vacância de um ou mais cargos, os demais conselheiros devem, 

primeiramente, verificar o que a este respeito dispõe o Estatuto e/ou 

Regimento Interno. Omisso o Estatuto a respeito da matéria, devem, então, 
ser observados os procedimentos previstos na Lei das S.A. sobre o tema. 

No caso do conselheiro representante dos empregados, também configuram 
vacância todas as situações em que ele deixe de pertencer ao quadro de 

empregados ativos da organização, ou seja, caso seu contrato de trabalho 
seja rescindido durante o prazo de gestão, ele perderá automaticamente a 

condição de conselheiro de administração. 

A renúncia do conselheiro dar-se-á mediante comunicação escrita ao 

presidente do Conselho, tornando-se eficaz, perante a empresa, a partir de 

seu recebimento; e, perante terceiros de boa-fé, a partir do arquivamento do 
documento de renúncia no Registro do Comércio e de sua publicação, que 

poderão ser promovidos pelo renunciante, nos termos do art. 151 da Lei das 
S.A. 

Em caso de renúncia espontânea, o conselheiro deverá encaminhar 
correspondência ao presidente da empresa Eletrobras que o indicou, à área de 

apoio aos conselheiros da Eletrobras e ao presidente do Conselho de 
Administração da companhia em que atua, com a maior antecedência 

possível. 

6. Reuniões do Conselho de Administração 

Os conselhos de administração reunir-se-ão na forma disposta no Estatuto 

Social de cada empresa, ou, quando estes existirem, nos seus regimentos 

internos. Na ausência desses instrumentos, o presidente do Conselho deve 

propor um calendário anual de reuniões ordinárias e a convocação de reuniões 

extraordinárias, além de organizar uma agenda para o Conselho com os 

temas importantes a serem discutidos ao longo do ano e as datas em que 

serão abordados, proporcionando um exame mais profundo dos assuntos 

estratégicos. Essa agenda não impede que os assuntos sejam tratados de 

acordo com sua oportunidade e urgência nas reuniões. 

Os conselheiros representantes das empresas Eletrobras devem sugerir, na 

hipótese de não existir, a criação de um plano de trabalho, bem como de um 

programa de atividades do Conselho de Administração, com o propósito de 

analisar a orientação geral dos negócios da companhia, verificando a 

compatibilidade entre sua execução e as diretrizes constantes no Plano 

Estratégico do Sistema Eletrobras. 

A periodicidade das reuniões deve ocorrer com a frequência suficiente para 

garantir a efetividade dos trabalhos do Conselho, sem, no entanto, interferir 

nos trabalhos da Diretoria. 

As reuniões devem ser presenciais, preferencialmente na sede da companhia, 

utilizando tele ou videoconferência apenas em casos excepcionais. 
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As pautas das reuniões do Conselho devem ser preparadas pelo presidente do 

Conselho, após ouvidos os demais conselheiros, o diretor-presidente e, se for 

o caso, os demais diretores. 

É importante que a documentação referente à reunião seja distribuída 

antecipadamente aos conselheiros, de acordo com as diretrizes de cada 

empresa, sendo clara, com qualidade e quantidade adequada. Um sumário do 

assunto proposto deve preceder o material de cada tema, assim como a 

recomendação de voto da gestão para a respectiva proposição, contribuindo, 

assim, para uma boa preparação do conselheiro para a reunião. 

As decisões dos conselheiros devem ser bem informadas, refletidas e em 

benefício da companhia. Nesse sentido, o preparo para a tomada de decisão 

torna-se essencial. Os conselheiros devem empenhar todos os seus esforços 
para que a companhia conceda, juntamente com a pauta da reunião, tempo 

hábil para que possam se inteirar sobre os assuntos em questão e solicitar 
eventuais esclarecimentos, informações claras e completas, assim como a 

respectiva documentação.  

É fundamental que os conselheiros atentem para a qualidade das informações. 

Se, por um lado, o excesso de detalhes dificulta o entendimento da matéria 

em detrimento de dados relevantes, a falta deles impossibilita um voto 

informado e refletido. 

A formalidade é um fator importante nas reuniões do Conselho para o alcance 

da eficiência do órgão. O presidente do Conselho deverá estabelecer as regras 

de conduta que serão observadas pelos conselheiros durante as reuniões. 

Cabe a ele também observar o cumprimento da pauta, o tempo dedicado a 

cada item e a contribuição de todos os conselheiros. 

De cada reunião será lavrada ata com indicação do número de ordem, data, 

local, conselheiros presentes e relato dos trabalhos e das deliberações 

tomadas, devendo a ata ser redigida com clareza e assinada por todos os 

conselheiros presentes à reunião. 

Os membros do Conselho de Administração devem fazer constar sua 

divergência em relação a um tema específico em discussão ou votação na ata 

de reunião. 

Os pareceres e as atas serão devidamente arquivados e, quando for o caso, 

registrados na Junta Comercial. 

As deliberações de natureza estratégica para a companhia ou que possam 

colocar em risco os interesses da empresa poderão, a critério do Conselho, ter 

caráter sigiloso, no todo ou em parte, não sendo divulgadas, conforme 

legislação vigente. A divulgação, quando realizada, deve obedecer a condições 

de igualdade para todos os acionistas, mediante publicação. 
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As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria de votos, podendo o 

Estatuto estabelecer quorum qualificado para certas deliberações, desde que 

especifique as matérias, conforme estabelecido na Lei das S.A. 

O voto de qualidade, também chamado de desempate, ou de minerva, é 

aquele geralmente outorgado pelo Estatuto ao presidente do Conselho de 

Administração e que tem o atributo de prevalecer, no caso de impasse na 

deliberação, decorrente da igualdade numérica de votos em sentidos opostos, 

diante de determinada proposta.  

É fundamental que o Estatuto Social determine se o presidente terá voto de 

qualidade. Se o Estatuto silenciar sobre esta questão, entende-se que este 

atributo não será válido.  

Cabe esclarecer que o presidente não tem mais que um voto. Em caso de 

empate, prepondera o do presidente já anteriormente manifestado. Assim, a 

deliberação submetida a um impasse será dirimida pelo voto dado pelo 

presidente do Conselho. 

O Conselho de Administração deve se reunir ao menos uma vez ao ano, sem a 

presença do presidente da empresa, podendo esta reunião ser destinada às 

avaliações de gestão, assuntos de possíveis conflitos de interesses e 

aprovação do PAINT e RAINT, nos termos da resolução nº 3 da CGPAR. 

Um espaço na reunião do Conselho, sem a presença do presidente da 

empresa, pode tornar-se uma rotina, facilitando a adoção desta medida em 

momento de grande necessidade. 

A discussão de matérias que não constem da pauta da reunião deve ser 

evitada, exceto nos casos em que tal assunto requeira um posicionamento 

imediato do órgão. Os assuntos não devem ser discutidos além do necessário, 

extrapolando o grau de envolvimento desejado do Conselho, conforme 

definido anteriormente, assegurando-se que a reunião ocorra como um 

autêntico debate. 

Recomenda-se que a reunião do Conselho de Administração esteja 

estruturada de forma a abordar: 

Temas Fixos ou Recorrentes 

Dentre os diversos temas fixos ou recorrentes possíveis de serem 

apresentados e discutidos destacam-se: 

a) Temas Financeiros: 

 Acompanhamento do Desempenho Orçamentário; 

 Balanço; 

 Demonstração do Resultado do Exercício - DRE; 

 Fluxo de Caixa; 
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 Endividamento; 

 Financiamentos; e 

 Margens. 

b) Temas Comerciais e Mercadológicos: 

 Participação de Mercado; 

 Concorrência; 

 Clientes; 

 Cobranças; e 

 Estoques.  

c) Temas Operacionais: 

 Volume e Custo de Produção; 

 Produtividade; 

 Carteira de Pedidos; 

 Investimentos; e 

 Aspectos específicos à atividade da companhia. 

d) Temas Referentes à Implementação da Estratégia: 

 Acompanhamento dos Planos Estratégicos de Ação. 

e) Temas Estruturais: 

 Implementação das Políticas de Recursos Humanos; 

 Remuneração; 

 Avaliação dos Controles Internos; e 

 Análise de Riscos de Negócio. 

Temas Específicos (ad hoc) 

Tratam definições e orientações sobre o futuro: 

a) Projetos e Planos Anuais em andamento; 

b) Projetos e Planos Anuais para aprovação; 

c) Estratégia e Orçamento. 

7. Secretaria do Conselho de Administração 

É recomendável que o Conselho de Administração crie uma Secretaria do 

Conselho de Administração para suporte e organização das atribuições do 

Conselho, bem como para acompanhar o cumprimento das deliberações do 

órgão. 
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As empresas que tiverem em sua estrutura organizacional a figura da 

Secretaria-Geral deverão atribuir a esta as funções de intermediar as relações 

entre os membros dos conselhos e os diversos escalões da companhia, 

receber dos conselheiros as solicitações e providenciar a remessa de material, 

passagens, estadas e prestações de contas, elaborar, lavrar em livro próprio, 

registrar nos órgãos competentes e publicar as atas das reuniões do Conselho 

e das Assembleias Gerais, na forma da legislação vigente, manter atualizada a 

relação de solicitações efetuadas pelos conselheiros, entre outras atividades 

estabelecidas pela companhia. 

As solicitações de inclusão de itens na agenda ou a convocação de reuniões 

ordinárias ou extraordinárias, por parte dos conselheiros ou do diretor-

presidente, devem ser encaminhadas, por escrito, à Secretaria-Geral 

(Secretaria do Conselho), que submeterá as propostas recebidas ao 

presidente do Conselho e informará aos conselheiros e ao diretor-presidente a 

sua decisão. 

8. Competências do Conselho de Administração 

De acordo com a Lei das S.A., as atribuições conferidas ao Conselho de 

Administração constituem deveres indeclináveis para os seus membros, 

cabendo aos conselheiros a responsabilidade pelo não cumprimento dessas 

obrigações. As competências conferidas ao Conselho de Administração não 

podem ser delegadas a outros órgãos da empresa e devem seguir as 

diretrizes fixadas pelo Estatuto Social da companhia, e, quando houver, pelo 

Regimento Interno. Sem prejuízo das atribuições fixadas pelo Estatuto Social 

e Regimento Interno, compete ao Conselho de Administração, nos termos do 

art. 142 da referida lei: 

 fixar a orientação geral dos negócios da companhia; 

 eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, 

observado o que a respeito dispuser o Estatuto; 

 fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar, a qualquer tempo, os livros e 

papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou 
em via de celebração e quaisquer outros atos; 

 convocar Assembleia Geral nos casos previstos em lei e sempre que julgar 

conveniente; 

 manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; 

 manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o Estatuto 

assim o exigir; 

 deliberar, quando autorizado pelo Estatuto, sobre a emissão de ações ou 

de bônus de subscrição; 
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 autorizar, se o Estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do 

ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de 

garantias a obrigações de terceiros; 

 escolher e destituir os auditores independentes, se houver. 

9. Requisitos aplicados aos Conselheiros Representantes 

da Eletrobras 

A Diretoria Executiva da Eletrobras aprovou, por meio da RES-091/2009, de 

05.02.2009, o conjunto de critérios normativos para conselheiros 

representantes da Eletrobras, dentre os quais destacamos: 

 experiência comprovada no exercício de cargo de nível gerencial ou de 

assessoramento; 

 experiência comprovada no exercício de atividades na área financeira, 
administrativa, contábil, jurídica ou auditoria; 

 preferencialmente graduação superior nas áreas afins de Economia, 

Administração, Contabilidade, Direito ou Engenharia; 

 conhecimento das boas práticas de governança e gestão de negócios, 

financeira e contábil; 

 conhecimento da legislação e dos procedimentos que norteiam a área de 
investimentos da Eletrobras; 

 conhecimento do Código de Ética das Empresas Eletrobras, sem prejuízo 

do conhecimento do Código de Ética da companhia onde atua; 

 alinhamento com a missão, visão, valores e planejamento da Eletrobras; 

 capacidade de decisão e delegação; 

 ausência de condenação em processos administrativos, caso 
caracterizado, pelo órgão julgador, a má condução dos negócios; 

 ausência de conflito de interesses, conforme legislação societária; 

 participação em cursos como: melhores práticas de governança 
corporativa, do IBGC, contabilidade, gestão de negócios e gestão 

financeira. 

10. Deveres e Responsabilidades 

Conselheiros de administração e diretores, quando eleitos como 

administradores, assumem uma série de atribuições, obrigações, deveres e 
responsabilidades inerentes ao cargo. 

10.1. Deveres 

Devem ser observados os deveres relativos aos membros do Conselho de 

Administração previstos nos artigos 153 a 157 da Lei das S.A. e nas demais 

legislações aplicáveis. 
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10.1.1. Dever de Diligência 

O administrador deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e 

diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na 
administração dos seus próprios negócios, zelando pelo patrimônio da 

companhia como se fosse o seu patrimônio. 

10.1.2. Finalidade das Atribuições e Desvio de Poder 

O administrador deve atuar buscando cumprir suas funções sem desvio de 
poder, exercendo as atribuições que a lei ou o Estatuto lhe conferir para 

atender aos interesses da companhia, satisfeitas as exigências do bem 
público e da função social da empresa.  

O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a 

companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que 
para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres. 

É vedado ao administrador a prática de ato de liberalidade à custa da 
empresa, a tomada de recursos ou bens da companhia através de 

empréstimos ou a utilização, em proveito próprio, de sociedade em que 
tenha interesse, ou de terceiros, dos seus bens, serviços ou crédito, exceto 

com prévia autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de 
Administração, além do recebimento de vantagens pessoais, direta ou 

indiretamente, em razão do exercício de seu cargo, sem autorização 
estatutária ou da Assembleia Geral. 

O Conselho pode autorizar a prática de atos gratuitos em benefício dos 

empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista 
suas responsabilidades sociais, desde que a necessária fundamentação 

demonstre a sua razoabilidade. 

10.1.3. Dever de Lealdade e Sigilo 

Com base no art. 155, §1º, da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 358, 
alterada pela Instrução CVM nº 369, é dever dos conselheiros guardar 

sigilo sobre informações relevantes da empresa de cujo Conselho participe.  

Entende-se como guarda de sigilo o comportamento do administrador que 

o inibe de fornecer informações reservadas a pessoas que não estejam 

direta e especificamente envolvidas nos fatos e negócios jurídicos 
relevantes da empresa, zelando para que a violação do sigilo não ocorra 

por meio de subordinados e/ou terceiros de sua confiança, respondendo 
solidariamente com estes na hipótese de descumprimento.  

Também é vedado aos membros do Conselho utilizar informações sigilosas 

em benefício próprio ou de outras pessoas.  

Nas companhias abertas, especialmente, os administradores devem 

guardar sigilo sobre informações ainda não divulgadas para conhecimento 

do mercado, obtidas em função do seu cargo e capazes de influir de modo 
ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhes vedado valer-se 

da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante 
compra ou venda de valores mobiliários. Além disso, os administradores de 



 

 

MANUAL  DE  ORIENTAÇÃO  DO  CONSELHE IRO  DE  ADMINISTRAÇÃO  

REPRESENTANTE  DAS  EMPRESAS  ELETROBRAS  

19 

companhias abertas devem observar o disposto no Manual de Uso e 

Divulgação de Informações Relevantes expedido pela respectiva 

companhia. 

Conforme já abordado, as decisões do Conselho devem ser registradas em 

ata e algumas deliberações, tratadas com confidencialidade, em especial 
tratando-se de temas de interesse estratégico ainda não amadurecidos. Os 

administradores poderão deixar de divulgar alguma informação quando 
entenderem que sua revelação colocará em risco um interesse legítimo da 

empresa. A divulgação, quando realizada, deve obedecer a condições de 
igualdade para todos os acionistas, mediante publicação. 

Entretanto, guardar sigilo não representa a retenção ou sonegação de 

informações a outros órgãos de controle e pessoas, dentro e fora da 
empresa, que, naturalmente, devam tomar conhecimento de tais fatos. 

Neste sentido, cabe observar as informações que os conselheiros devem 
reportar à empresa Eletrobras que o indicou, como os relatórios para 

acompanhamento de negócios. 

O conselheiro não deve se colocar como canal de acesso privilegiado junto 

aos acionistas. Informações e variáveis necessárias à avaliação de negócios 
devem, assim, ser captadas publicamente. As informações devem ser 

disponibilizadas de forma equitativa, sobretudo no que diz respeito a 
eventos corporativos, estratégicos, mercadológicos, além de resultados 

econômico-financeiros. Este procedimento garante uma apreciação positiva 

dos títulos da companhia pelos agentes de mercado. 

O dever de sigilo é intrínseco ao dever de lealdade e deve ser ponderado 

com o dever de divulgar informações relevantes, sendo este último tratado 
no art. 157 da Lei das S.A. 

10.1.4. Conflito de Interesse 

O conselheiro não deve intervir em qualquer operação social em que tiver 

interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a 
respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los 

do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de 

Administração, a natureza e extensão do seu interesse, conforme disposto 
no art. 156 da Lei nº 6.404. 

Ao conselheiro não é permitido  participar de deliberação sobre matéria 

onde seu pronunciamento não seja independente, exercendo influência ou 

tomando decisões de forma parcial, não podendo deliberar quando ocorrer 

conflito de interesse pessoal ou relativo a terceiros sob sua influência. 

O conselheiro representante dos empregados não participará das 

discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, 

remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência 

complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado o conflito 

de interesse, conforme o art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.353, de 28 de 

dezembro de 2010, e o art. 8º da Portaria nº 026 do MPOG. 
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A Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, define conflito de interesses como 

a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que 

possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira 
imprópria, o desempenho da função pública. A configuração do conflito de 

interesses independe da existência de lesão ao patrimônio público, bem 
como do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo agente público 

ou por terceiro. 

O administrador deve abster-se de votar nas matérias em que tiver 

interesse particular (direto ou indireto) envolvido. Assim que identificado o 
conflito de interesses em relação a um tema específico, a pessoa envolvida 

deve afastar-se, inclusive fisicamente, das discussões e deliberações, sem 

descuidar dos seus deveres legais como administrador. Caso o envolvido 
não o faça, outra pessoa poderá manifestar o conflito. O afastamento 

temporário deve ser registrado em ata, bem como a razão de sua 
abstenção. 

É dever dos conselheiros monitorar e administrar potenciais conflitos de 
interesses dos executivos, dos membros do Conselho e dos acionistas, de 

forma a evitar o mau uso dos ativos da organização e, especialmente, 
abusos em transações entre partes relacionadas.  

A Lei nº 12.813 estabelece ainda um rol de informações que os agentes 
públicos estão obrigados a enviar à Comissão de Ética Pública, aplicando-se 

esta disposição inclusive para aqueles que estejam em gozo de licença ou 

período de afastamento. Em conformidade à referida Lei, são consideradas 
hipóteses de conflito de interesses:  

 Divulgar ou utilizar indevidamente informações privilegiadas, obtidas 
durante o exercício do cargo, seja em proveito próprio ou de terceiro; 

 Prestar serviços ou negociar com pessoas físicas ou jurídicas 

interessadas na decisão do agente público ou de colegiado do qual este 
participe; 

 Exercer atividades incompatíveis com as atribuições do cargo ou 

emprego que ocupa, inclusive em áreas ou matérias correlatas; 

 Atuar, mesmo informalmente, como procurador ou intermediário de 

interesses privados em órgãos e entidades de qualquer dos poderes da 
União, estados, Distrito Federal e municípios; 

 Praticar atos que beneficiem pessoa jurídica em que participe o próprio 

agente público, seu cônjuge ou parentes (até o 3º grau); 

 Receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente 

público ou de colegiado do qual este participe, fora dos limites e 

condições estabelecidos em regulamento;  

 Prestar serviços, mesmo que eventuais, a empresa cuja atividade seja 

controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual o agente público 
está vinculado. 
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10.1.5. Dever de Informar 

O art. 157 da Lei das S.A. relaciona as situações em que o administrador 

terá o dever de informar, aplicáveis às companhias abertas. 

É o dever do administrador divulgar prontamente todo e qualquer fato 
relevante relacionado com os negócios e o estado da empresa, salvo 

expressa autorização da CVM em contrário.  

Por sua vez, a Instrução Normativa CVM nº 358/02, que dispõe sobre a 

divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante relativo às 
companhias abertas, em seu art. 2º, define o que é fato relevante e 

considera como tal, dentre outros casos, o ato que possa influir de modo 

ponderável “na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos 
inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela 

empresa ou a ele referenciados”. Tal Instrução determina que o aviso deva 
ser feito dentro do menor intervalo de tempo possível, nos termos do caput 

do art. 3º. 

Ademais, nas companhias abertas, os administradores têm o dever de 

observar a Política de Negociação de Valores Mobiliários da respectiva 
companhia e informar imediatamente ao diretor de Relações com 

Investidores da companhia sobre todas as negociações que realizarem com 

valores mobiliários de emissão da companhia ou de sociedades controladas 
de que sejam titulares ou pessoas relacionadas ao respectivo 

administrador. 

10.2. Responsabilidades Civil, Administrativa e Penal 

A Lei das S.A. elenca as sanções atribuídas aos administradores que não 
cumprirem com as suas obrigações.  

As irregularidades que venham a ser cometidas pelos administradores podem 
ter sua conduta apreciada sob os ângulos da responsabilidade civil, 

administrativa e penal. 

Os membros do Conselho de Administração responderão pelos danos 

provenientes da omissão no cumprimento dos seus deveres e por atos 

praticados com culpa ou dolo, com violação da lei ou do Estatuto Social da 

companhia. Trata-se de omissão não promover representação à Assembleia 

Geral de atos irregulares dos administradores, quando deixar de votar matéria 

do interesse social ou quando aprovar contas ou relatórios que infrinjam a lei 

e o Estatuto Social. 

A responsabilidade administrativa decorre da má gestão pura e simples e 
pode acarretar o rebaixamento ou destituição do administrador. A 

responsabilidade administrativa pode ser vista sob o ângulo de atuação das 
autoridades públicas de controle e fiscalização, como CVM e Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 

Como regra, o administrador não é pessoalmente responsável pelos prejuízos 
causados pela empresa a terceiros ou que ela mesma sofra em decorrência de 

suas próprias atividades, desde que, evidentemente, tais prejuízos decorram 
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de atos regulares de gestão, assim considerados aqueles praticados pelo 

administrador dentro de suas atribuições legais e estatutárias, com 

observância do objeto social da empresa. 

Quando atua no âmbito de seus poderes e em consonância com as normas 

legais e estatutárias aplicáveis, a caracterização do ilícito civil depende da 
comprovação de que houve culpa (negligência, imprudência ou imperícia) ou 

dolo (intenção deliberada de produzir o resultado danoso). Tendo o 
administrador infringido o Estatuto ou a legislação aplicável, não se exige 

comprovação da ocorrência da culpa, pois esta é consequência do fato da 
infração cometida, por si mesmo. Logo, a responsabilidade civil decorre do 

ilícito e o administrador deve compor o prejuízo sofrido pela sociedade.  

Todavia, a Lei das S.A., em seu art. 159, § 6º, permite a exclusão da 
responsabilidade do administrador, sempre que este tenha agido de boa-fé e 

com vista ao interesse da empresa. No § 7º do referido artigo fica 
determinado que os administradores responderão pelos prejuízos causados a 

terceiros ou a algum acionista individualmente, hipótese em que o interessado 
terá ação individual contra o administrador culpado. 

Estando presentes quaisquer dos elementos, seja culpa, dolo, violação de lei 
ou do Estatuto, o administrador responderá com seus próprios bens pelos 

prejuízos causados à empresa ou a terceiros. Em contrapartida, não estando 
presente nenhum destes elementos, ainda que a empresa tenha sofrido 

prejuízo ou causado prejuízo a terceiros, não há o que se falar na 

responsabilidade dos administradores, como, aliás, vem reiteradamente 
decidindo a CVM, salvo nos casos de responsabilidade objetiva, segundo a 

qual o Direito prevê que, em determinadas situações, o administrador será 
responsabilizado independentemente de conduta dolosa ou culposa (casos 

especificados em lei, em geral, quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem). 

No que tange à responsabilidade penal, a irregularidade cometida pelo 

administrador, em certas circunstâncias, pode corresponder a uma conduta 

tipificada em lei como criminosa, sendo que o Código Penal, em seu art. 177, 
arrola alguns crimes típicos de administradores de sociedade anônima. 

Cabe salientar ainda que existem outras condutas passíveis de serem 
praticadas por administradores de sociedades anônimas tipificadas como 

criminosas em outros diplomas legais, dentre as quais destacamos: Lei nº 
1.521, de 26/12/1951; Lei nº 6.385, de 07/12/1976; Lei nº 7.942, de 

16/06/1986 e a Lei nº 8.137, de 27/12/1990. 

11. Obrigações dos Conselheiros Representantes das 

Empresas Eletrobras 

As obrigações estipuladas para os conselheiros representantes das empresas 
Eletrobras, quando aplicáveis, são: 

 conhecer e cumprir a legislação específica do cargo assumido; 
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 cumprimento do Código de Ética das Empresas Eletrobras, com assinatura 

do “Termo de Recebimento”, sem prejuízo do cumprimento do Código de 

Ética da companhia em que atua; 

 conhecer e aderir ao Programa de Compliance das empresas Eletrobras e  

respectivo Manual com assinatura de “Termo de Recebimento”; 

 conhecer o presente Manual de Orientação do Conselheiro de 
Administração Representante das Empresas Eletrobras; 

 conhecer o Estatuto Social da companhia em que atua e o Regimento 

Interno e o Acordo de Acionistas, quando houver; 

 manter seus dados pessoais e profissionais atualizados junto à Eletrobras; 

 recomendar a eleição do presidente do Conselho de Administração, caso 

inexistente;  

 disponibilizar à Eletrobras o calendário anual de reuniões do colegiado e 

suas alterações; 

 demonstrar comprometimento com o Planejamento Estratégico do 

Sistema Eletrobras; 

 conhecer os assuntos constantes da pauta, previamente à reunião do 

Conselho; 

 zelar pelos interesses dos acionistas que representa, nas atividades da 

empresa, evitando conflito de interesses; 

 zelar pela continuidade, patrimônio e rentabilidade da companhia, bem 

como atentar para as estratégias voltadas para negócios eticamente 

corretos; 

 disponibilizar à área de governança corporativa da Eletrobras (endereço 

eletrônico: pgg@eletrobras.com), até 60 dias após as reuniões do 

Conselho, as atas de reunião devidamente assinadas por todos os 
membros presentes, encaminhadas juntamente com o relatório pessoal 

contendo os comentários cabíveis relativos aos votos proferidos e às 
questões relevantes suscitadas na reunião;  

 em se tratando de uma empresa em fase operacional, encaminhar à área 
de governança corporativa da Eletrobras (endereço eletrônico: 

pgg@eletrobras.com) em até 20 dias após a realização da reunião de 

aprovação de cada ITR, a análise realizada pelo conselheiro sobre os 
assuntos relacionados aos temas destacados no “Anexo A” a respeito de 

(i) indicadores operacionais, (ii) indicadores financeiros, (iii) orientações 
estratégicas, (iv) acompanhamento do plano de negócio, (v) 

acompanhamento da realização do orçamento, (vi) controle de obras 
estratégicas, e (vii) outros assuntos que julgar pertinentes para a 

sociedade; destacando os fatos relevantes ocorridos no período. 
Observação: Nos casos em que a empresa tornar disponível um relatório 

executivo ao seu Conselho de Administração e, se tal documento contiver 

esta análise, será  necessário apenas o encaminhamento do último 
relatório de cada trimestre; 

mailto:pgg@eletrobras.com
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 em se tratando de uma empresa em fase pré-operacional, encaminhar à 

área de governança corporativa da Eletrobras (endereço eletrônico: 

pgg@eletrobras.com) em até 20 dias após a realização da reunião de 
aprovação de cada ITR, o formulário que se encontra no “Anexo B”, que 

trata da coleta de informações de empresas na fase pré-operacional; 

 conhecer o Guia de Orientação dos Conselheiros de Administração, 

elaborado pela Eletrobras; 

 assinar o ”Termo de Conselheiro de Administração Representante da 
Eletrobras”; 

 assinar a “Declaração de Desimpedimento” para o exercício do cargo;  

 enviar ficha cadastral assinada, bem como os seguintes documentos: 

a) 02 cópias autenticadas da carteira de identidade; 

b) 02 cópias autenticadas do CPF; 

c) 02 cópias autenticadas do comprovante de residência; 

d) última declaração de bens; 

e) currículo, assinado; 

f) Termo de posse assinado; 

g) Ata de reunião do Conselho em que ocorreu a eleição. 

 informar a Eletrobras quando da convocação de Assembleias Gerais; 

 encaminhar o Termo de Compromisso de Fornecimento de Informações, 

aprovado na Deliberação 242/2010, acompanhando as providências para 
seu cumprimento na empresa onde atua; 

 assinar o Termo de Compromisso de encaminhamento de Informações 

Empresariais, responsabilizando-se pelo preenchimento dos Relatórios de 
Acompanhamento (Anexos A e B); 

 participar ativa e diligentemente das reuniões do Conselho; 

 monitorar os indicadores estratégicos ao longo do ano, verificando o 
alcance de metas; 

 comunicar, tempestivamente, à Eletrobras qualquer indício de 

irregularidade ou descumprimento das normas legais e adotar medidas ou 
iniciativas que, a seu juízo e observados os limites de sua competência, 

auxiliem os órgãos de controle envolvidos;  

 para as empresas abertas com registro junto à CVM, verificar se estão 

atendendo às suas normas e instruções;  

 atender às exigências previstas nos Regulamentos de Práticas 
Diferenciadas de Governança Corporativa dos Níveis 1 e 2 e do Novo 

Mercado da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA, no 
caso de a empresa aderir a qualquer um destes regulamentos; 

 estar disponível, contribuindo para a Eletrobras no acesso às informações 

quando solicitado, observadas as regras da legislação vigente; 

mailto:pgg@eletrobras.com
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 solicitar à área jurídica a exposição das demandas, autuações e multas 

aplicadas; 

 aprovar o Código de Ética da companhia e o seu próprio Regimento 
Interno; 

 caso não haja Regimento Interno do Conselho de Administração, 

recomendar a sua elaboração; 

 examinar eventuais passivos ambientais, seu tratamento e as 

contingências e sua evolução;  

 colaborar para a conservação do meio ambiente, atendendo aos princípios 
do desenvolvimento sustentável; 

 acompanhar os assuntos relacionados à auditoria interna da empresa e 

solicitar, sempre que necessário, o seu exame e pronunciamento; 

 participar da Assembleia Geral, quando convidados, visando responder 

aos pedidos de informações formulados pelos acionistas, não podendo 
votar enquanto conselheiro, tendo sua participação pautada no interesse 

social, observando seus deveres e responsabilidades nos termos da Lei 

das S.A.; 

 acompanhar, quando for o caso, a implantação das recomendações da Lei 

Sarbannes-Oxley (SOX); 

 aprovar a política de gestão de riscos e acompanhar a implementação; 

 garantir que a empresa, na condução de seus negócios, atue em inteira 

conformidade com a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/2013) e 
com a Lei Contra Práticas de Corrupção Estrangeiras, norte-americana, de 

1977 e suas subsequentes alterações, denominada Foreign Corrupt 

Practices Act (FCPA), sem prejuízo de qualquer outra legislação 
antissuborno e anticorrupção aplicável, ou qualquer outra legislação, 

regra ou regulamento de propósito e efeito similares, abstendo-se de 
praticar qualquer conduta que possa ser proibida a pessoas sujeitas às 

leis supracitadas; 

 aderir ao Programa de Compliance, quando editado pela companhia na 

qual atua. 

11.1. Controles Operacionais, Econômicos e Financeiros 

O conselheiro representante das empresas Eletrobras deverá também atuar 

no cumprimento das diretrizes referentes às informações e demonstrações 

financeiras, adotando as Normas Internacionais de Contabilidade para 

elaboração e divulgação destas demonstrações, objetivando a não imputação 

de multas ou qualquer penalidade à Eletrobras ou a seus administradores, por 

atraso na apresentação de quaisquer de suas informações contábeis 

periódicas, por órgãos reguladores ou fiscalizadores, nacionais ou 

internacionais. 
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Para as empresas cujos respectivos estatutos preveem dispositivos sobre os 

procedimentos estabelecidos, conforme o parágrafo anterior, em caso de 

imputação de multa, a companhia na qual o conselheiro atua ficará 

responsável pelo ressarcimento à Eletrobras dos prejuízos causados no 

respectivo montante que houver contribuído no consolidado para a imputação 

da respectiva multa. 

É aconselhável que os conselheiros empreguem esforços para que as 

disposições estatutárias referentes aos procedimentos citados sejam 

replicados nos estatutos sociais das suas controladas, subsidiárias e empresas 

na qual possuam participação acionária, assim como em acordos de acionistas 

que venham a celebrar, para que as empresas de cujo capital participem 

passem a adotar as mesmas providências e compromissos ora estabelecidos. 

12. Instrumentos de Suporte  

A boa atuação dos conselheiros de administração depende da qualidade dos 

documentos distribuídos antecipadamente, pois é necessário tempo para 

leitura de todos, no intuito de se prepararem para as reuniões. Desse modo, o 

conselheiro de administração deve conhecer previamente os assuntos a serem 

tratados nas reuniões e receber, com antecedência, o material necessário 

para opinar. 

É recomendável que as empresas adotem recursos tecnológicos para a 

distribuição ágil do material de suporte à decisão com menor custo e maior 

praticidade, como: CDs, escritórios virtuais, portal de governança, entre 

outros. 

Listamos a seguir alguns instrumentos que contribuem para a eficácia do 

Conselho de Administração: 

 planos estratégico, de negócios e gestão; 

 Contrato de Metas de Desempenho Empresarial (CMDE), para as 

empresas Eletrobras; 

 atas das assembleias de acionistas; 

 atas do Conselho Fiscal; 

 atas de reuniões de Diretoria; 

 atas anteriores do Conselho de Administração; 

 Estatuto Social e normas internas da companhia; 

 regimento interno do Conselho e de seus comitês, manuais da companhia 

e acordo de acionistas, quando houver; 

 balancetes analíticos mensais; 

 Informações Trimestrais (lTR) e Anuais (IAN) da CVM; 
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 formulário de referência, para companhias abertas, conforme Instrução 

CVM nº 480; 

 formulário 20F, para empresas listadas na Securities and Exchange 
Commission (SEC); 

 monitoramento de riscos e de orçamento; 

 resumo executivo, quando adotado pela empresa; 

 relatório anual e de sustentabilidade e relatório da Aneel; 

 relatório de administração e demonstrações financeiras; 

 resultados dos trabalhos das auditorias internas e externas; 

 legislação pertinente à atividade da empresa; 

 relatórios de fiscalização da União. 

Além do conhecimento da Lei das Sociedades Anônimas e legislação 

complementar, bem como das normas estabelecidas por órgãos reguladores e 

do mercado de capitais (Conselho Monetário Nacional, Banco Central do 

Brasil, CVM, agências reguladoras etc.), os conselheiros devem fazer uso de 

outros documentos que consolidam suas atribuições. 

12.1. Regimento Interno do Conselho de Administração 

Dada a atividade de natureza colegiada do órgão, é recomendável que o 

Conselho de Administração tenha uma norma para o seu funcionamento 

interno, com vistas a uniformizar a conduta de seus membros diante de várias 

situações que podem ocorrer ao longo do mandato, sem restringir a atuação 

individual do conselheiro. O Regimento Interno é fundamental para que os 

trabalhos possam ser desenvolvidos sem despender tempo desnecessário com 

aspectos administrativos e burocráticos. O Regimento Interno pode 

complementar as disposições estatutárias no que tange ao funcionamento do 

Conselho e sua aprovação depende da decisão do próprio colegiado.  

As organizações que acessam o mercado de capitais devem disponibilizar esse 

regimento em seu website. 

12.2. Manuais de Governança Corporativa 

Uma governança corporativa eficaz contribui para um desenvolvimento 

econômico  sustentável, proporcionando melhorias no desempenho das 

empresas. 

Diversos aspectos do escopo de atuação do Conselho de Administração, 

dentre os quais a transparência das informações, o relacionamento com os 

acionistas e demais partes relacionadas e a responsabilidade profissional dos 

conselheiros, podem ser encontrados em documentos direcionados à 

governança corporativa. 
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A leitura desses documentos auxilia o conselheiro no seu dia a dia, 

estabelecendo metas de aperfeiçoamento de seu trabalho e dos padrões de 

governança da empresa. 

Estes documentos possuem várias nomenclaturas, mas todos objetivam 

orientar e enriquecer o conhecimento dos conselheiros, tais como: 

 Princípios e Diretrizes de Governança da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE); 

 Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC);  

 Carta de Orientação para Atuação de Conselheiros de Administração do 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC);  

 Caderno de Boas Práticas para Reuniões do Conselho de Administração 

(IBGC); 

 Cartilha de Governança Corporativa da CVM; 

 Manual para participação em Assembleias de Acionistas da Eletrobras; 

 Manual de Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração e da 
Diretoria Executiva da Eletrobras; 

 Código das Práticas de Governança Corporativa da Eletrobras; 

 Guia de Orientação dos Conselheiros de Administração elaborado pela 

Eletrobras. 

12.3. Regulamentos do Mercado de Capitais 

Independentemente de ser a empresa de capital aberto ou não, os 

regulamentos do mercado de capitais são úteis, pois estão amparados na 

transparência e proteção ao acionista. 

Tais regulamentos são importantes parâmetros para quaisquer empresas, 

inclusive para que futuramente estejam capacitadas para evoluir no mercado, 

o que possibilitará a redução dos seus custos de captação de empréstimos ou 

financiamentos. Pela importância, citamos os Regulamentos de Práticas 

Diferenciadas de Governança Corporativa dos Níveis 1 e 2 e do Novo Mercado 

da BM&FBOVESPA. 

13. Avaliação de Desempenho  

Como forma de assegurar que o Conselho de Administração e a Diretoria 

Executiva desempenhem seus papéis alinhados à estratégia corporativa, 
deve-se analisar a contribuição dos administradores para o alcance dos 

objetivos organizacionais, tendo em vista influenciar resultados futuros mais 

eficientes e eficazes para o negócio. 

Uma avaliação formal do desempenho do Conselho e da Diretoria deve ser 

feita anualmente, sendo sua sistemática adaptada à situação de cada 
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empresa. É importante que a avaliação seja respaldada por processos 

formais, com escopo de atuação e qualificação bem definido. A participação de 

especialistas externos pode contribuir para a objetividade do processo.  

O art. 1º, alínea “d”, da Resolução nº 3 da CGPAR, de 31 de dezembro de 

2010, determina a adoção, pelas empresas estatais, de implementação ou 
aprimoramento da avaliação formal de desempenho da Diretoria Executiva e 

do Conselho de Administração, com o objetivo de subsidiar a decisão do 
acionista a respeito da recondução dos administradores. 

O resultado da avaliação de desempenho deverá ser divulgado pelo presidente 

do Conselho aos demais membros do colegiado para conhecimento, análise e 

elaboração de um plano de ações mitigadoras, quando julgarem necessário. 

14. Relações do Conselho de Administração 

O relacionamento com outros órgãos deve ter foco na boa convivência e no 

cuidado para evitar sobreposição de tarefas, acontecendo de forma eficaz e 

transparente. 

14.1. Com os Acionistas 

O presidente do Conselho deve estabelecer um canal de contato com os 

acionistas, não restrito às situações de Assembleia.  

O Conselho deve também prestar contas de suas atividades, com o objetivo 

de permitir-lhes um bom entendimento e uma avaliação das ações do órgão. 

São exemplos de veículos para essa comunicação: Relatório de Administração, 

Relatório Aneel, Relatório Anual e de Sustentabilidade, o website da 

companhia e o Manual de Participação em Assembleias. 

É permitido e desejável também o contato direto com os acionistas, 

observadas as regras de sigilo e equidade no tratamento das informações. 

14.2. Com o Conselho Fiscal 

É recomendável que o Conselho de Administração reúna-se periodicamente 

com o Conselho Fiscal para tratar de assuntos de interesse comum, com fim 

de mútuo apoio na compreensão dos temas críticos que afetam o processo 

decisório das companhias, desenvolvendo, assim, uma agenda de trabalho 

produtiva. 

O Conselho Fiscal tem o direito e o dever de participar de reuniões do 

Conselho de Administração em que se discutam assuntos sobre os quais ele 

deva opinar. 

14.3. Com a Diretoria Executiva 

Os conselheiros devem ter conhecimento das atividades da Diretoria 

Executiva, visando à manutenção do fluxo eficiente de informações entre os 
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órgãos. Uma das principais responsabilidades do Conselho de Administração é 

a escolha ou substituição do executivo principal e dos demais diretores, além 

da definição da remuneração e benefícios dos mesmos, nos limites 

estabelecidos pela Assembleia Geral. 

As solicitações de informações pelo Conselho deverão ser enviadas ao diretor-

presidente, visando facilitar a comunicação entre o Conselho e a Diretoria. O 

diretor-presidente é o elo entre o Conselho e a companhia, sendo vital a 

permanência de comunicação clara e contínua, visando proporcionar tomada 

de decisões mais eficazes. 

É recomendável que o principal executivo participe de parte da reunião do 

Conselho, bem como outros executivos da companhia, quando se tratar de 

temas de sua competência, visando instruir e esclarecer as matérias 

submetidas à deliberação, devendo suas manifestações constar da ata dos 

trabalhos quando os membros do Conselho considerarem necessário.  

A participação nas reuniões do Conselho poderá ser estendida a empregados 

da companhia na qual o conselheiro atua ou de suas controladas, caso os 

conselheiros assim o desejarem para dirimir eventuais dúvidas e obter mais 

esclarecimentos sobre as matérias a serem deliberadas. 

14.4. Com Comitês do Conselho 

O Conselho de Administração deve estimular a constituição de comitês, com 

atribuições específicas de análise e recomendação sobre determinadas 

matérias, sempre que julgar necessário. Os comitês não têm poder decisório e 

deverão submeter seus relatórios ao Conselho de Administração, dando 

suporte a este em determinadas atividades.  

Cabe ao Conselho a aprovação dos regimentos internos destes comitês e a 

nomeação de seus membros. 

Os comitês devem ser formados por membros do Conselho de Administração. 

O conselheiro que acumular função executiva não deve participar destes 

comitês. 

14.5. Com a Auditoria Independente 

Cabe ao Conselho a escolha e destituição dos auditores independentes, 

avaliando seu desempenho e verificando seu plano de trabalho. No caso da 

existência do Comitê de Auditoria, caberá a este tratar desses assuntos e 

submetê-los à aprovação do Conselho. 

14.6. Com a Auditoria Interna 

A Auditoria Interna deve reportar-se ao Comitê de Auditoria ou, na falta 

deste, ao Conselho de Administração. 
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O Conselho também deve aprovar o planejamento anual, analisar os 

resultados e monitorar a implementação das recomendações apresentadas 

pela Auditoria Interna. 

É indicado que o Conselho e o Comitê de Auditoria participem no 

planejamento das atividades  de auditoria interna. 

14.7. Consultorias Especializadas 

Os conselheiros poderão, em se tratando de temas sobre os quais desejem 

maior expertise para opinar, contratar uma consultoria ou assessoria externa 

especializada para auxiliá-los em suas análises e decisões, inclusive mediante 

contratação de pareceres técnicos. 

O Conselho de Administração deverá deliberar, previamente, sobre a inclusão 

dessa despesa em seu orçamento, de forma que todos os conselheiros 

possam usufruir da consultoria especializada. 

14.8. Partes Relacionadas 

Ao contratar Transações entre Partes Relacionadas (“TPRs” ou “TPR”), os 
administradores devem zelar pelo interesse da companhia, preservando a 

equidade entre todos os sócios. Devem agir ainda de modo independente da 
parte relacionada e com transparência.  

Visando sua legitimidade e validade, as TPRs devem ser comutativas (ganha-
ganha), isto é, proveitosas às partes contratantes, observando a relação de 

troca, a adequação da metodologia de avaliação adotada aos ativos 
envolvidos, a razoabilidade das projeções e a verificação de alternativas 

disponíveis no mercado. 

É importante que a companhia estabeleça e aprove formalmente uma Política 
de TPRs, como forma de disciplinar as transações e monitorá-las. A diretoria 

deve elaborar a proposta de Política e submetê-la à aprovação do Conselho de 
Administração, a qual deve ser amplamente divulgada externa e 

internamente, inclusive no website da companhia. 

Os administradores, sob a supervisão do Conselho Fiscal, devem cumprir e 

executar a Política para TPRs. 

Caso um profissional ou acionista possua interesse próprio ou conflitante com 

o da sociedade na TPR, ele deve, justificadamente, abster-se de participar da 
negociação e da decisão relativa à operação. Obrigação esta que se aplica aos 

acionistas, conselheiros de administração, diretores, profissionais 

responsáveis pela estruturação da operação e a qualquer parte relacionada a 
estas pessoas. Quanto antes o conflito relativo à TPR for revelado pela parte 

conflitada ou, quando não revelado, identificado pelos sistemas de controle 
interno da sociedade, melhor. 

TPRs rotineiras realizadas no curso normal de negócios podem ser decididas 
pela diretoria, enquanto que a análise de TPRs materiais ou sensíveis deve ser 

atribuição do Conselho de Administração. 
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O relatório anual da administração, os formulários de divulgação de 

informações periódicas e eventuais e as notas explicativas das demonstrações 

financeiras deverão conter informações sobre as TPRs: claras, corretas, 
completas e concisas (4 “Cs”), evidenciando todos os elementos das TPRs. 

Mesmo TPRs sem impacto patrimonial imediato devem ser divulgadas com 
abrangência, especialmente se forem sensíveis, materiais ou estrategicamente 

relevantes para a empresa. 

As TPRs são objeto de recomendações na Cartilha da CVM (Recomendações 

da CVM sobre Governança Corporativa, junho de 2002) e nos Códigos 
editados pelo IBGC e pela Associação Brasileira das Companhias Abertas 

(Abrasca) e pelo Comitê de Aquisições e Fusões  (CAF).  

A CVM editou diversos atos normativos para disciplinar TPRs contratadas por 
companhias abertas, tais como as Instruções CVM nº 358/02, 480/09, 

481/09, 488/10, 509/11, 520/12, 525/12, 547/14 e 552/14, a Deliberação 
CVM nº 642/10 e o Parecer de Orientação CVM nº 35/08. 
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15. Termos e Anexos  

15.1. Termos 

Termo de Conselheiro de Administração  

Representante da Eletrobras 

Pelo presente instrumento, (inserir o nome), (inserir nacionalidade, estado 

civil e profissão), residente e domiciliado (a) (inserir o endereço), inscrito (a) 

no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. (inserir CPF) e 

portador (a) da Cédula de Identidade nº (inserir número), expedida pelo (inserir 

órgão expedidor e data de expedição), doravante denominado (a) 

simplesmente “Declarante”, vem por meio deste Termo assumir e manifestar 

expressamente a respectiva responsabilidade pessoal como representante (inserir 

se titular ou suplente), desta Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, 

sociedade de economia mista, constituída na forma da Lei nº. 3.890 – A, de 25 de 

abril de 1961, com sede na cidade de Brasília, DF, e com escritório central na 

Avenida Presidente Vargas, nº. 409 - 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº. 

00.001.180/0002-07, no Conselho de Administração da (inserir o nome da 

companhia), pelo cumprimento das regras constantes nos seguintes documentos: 

Manual de Orientação do Conselheiro de Administração; Estatuto Social; 

Regimento Interno e Acordo de Acionistas (se houver), Código de Ética das 

Empresas Eletrobras, Manual de Compliance, bem como informar quando da 

convocação de Assembleias Gerais. 

O(A) declarante compromete-se tanto pelas obrigações a ele(a) diretamente 

atribuíveis, quanto a fazer com que a companhia em que atua cumpra os seus 

deveres estabelecidos em normas. O(A) declarante firma o presente Termo em 

duas vias de igual teor e conteúdo, na presença de duas testemunhas signatárias. 

(Inserir o local e data de assinatura) 

(Inserir o nome do declarante) 

(Inserir endereço, fax e e-mail para fins de notificação) 
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Termo de Compromisso de Fornecimento de Informações 
(DEL-242/2010) 

A (qualificação da sociedade), representada por seu Diretor Financeiro 
(qualificação), obriga-se perante a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 

Eletrobras/controlada – (qualificação), representada por seu Diretor Financeiro 
(qualificação), visando promover os atos necessários ao pleno atendimento às 

Normas Brasileiras de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Auditoria. 

Das obrigações contraídas pela EMPRESA 

A EMPRESA compromete-se, a partir da data de assinatura deste Termo de 
Compromisso de Fornecimento de Informação, a: 

I - contratar auditores independentes para as demonstrações financeiras, anuais e 

trimestrais, controles internos e procedimentos fiscais e tributários; 

II – remeter trimestralmente, até o dia 15 dos meses de abril, julho e outubro, as 

demonstrações financeiras levantadas em, respectivamente, 31 de março, 30 de 
junho e 30 de setembro do mesmo ano, auditadas por empresa de auditoria 

independente; 

III – remeter, anualmente, até o dia 30 do mês de janeiro, demonstrações 

financeiras levantadas em 31 de dezembro do ano anterior, acompanhadas de 
notas explicativas e de Carta Conforto emitidas pelos auditores independentes da 

EMPRESA; 

IV – remeter, anualmente, relatório de revisão dos controles internos, emitido por 
empresa de auditoria independente da EMPRESA; 

V – no caso de a EMPRESA ter auditores independentes não coincidentes com os 
da Eletrobras ou de sua controlada, franquear aos auditores independentes 

dessas o livre acesso aos papéis de trabalho dos auditores independentes da 
EMPRESA e/ou a adotar procedimentos adicionais de auditoria na EMPRESA; 

VI – fornecer, com presteza, esclarecimentos e informações de natureza contábil, 
financeira, fiscal, tributária e jurídica à equipe técnica da Eletrobras ou de sua 

controlada, a fim de possibilitar a adequada informação contábil das mesmas.  

VII – adotar as Normas Internacionais de Contabilidade para elaboração e 
divulgação de Demonstrações Financeiras; (aplicável no caso de SPE no exterior) 

VIII – fornecer, ainda, os seguintes documentos: 

a) anualmente, tão logo seja elaborada, a Carta de Recomendação dos 

auditores independentes; 

b) anualmente, até  60 (sessenta) dias após o encerramento de cada 

exercício social, as Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas 
de relatórios da administração, parecer dos auditores independentes e do 

Conselho Fiscal, sem prejuízo do item III; 

c) demonstrativos contábeis especiais a serem levantados a qualquer tempo, 
sempre que solicitados pela Eletrobras ou por sua controlada. 
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Do prazo de vigência 

O presente Termo de Compromisso tem prazo de vigência indeterminado, devendo 

ser observado enquanto a Eletrobras, ou sua controlada, mantiver participação 

acionária no capital social da EMPRESA. 

Data 

Assinatura 
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Termo de Compromisso de encaminhamento  
de informações empresariais. 

 

Pelo presente instrumento, (inserir o nome), (inserir nacionalidade, estado 

civil e profissão), residente e domiciliado (a) (inserir o endereço), inscrito (a) 

no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. (inserir CPF) e 

portador (a) da Cédula de Identidade nº (inserir número), expedida pelo (inserir 

órgão expedidor e data de expedição), doravante denominado (a) 

simplesmente “Declarante”, vem por meio deste Termo de Compromisso 

assumir e manifestar expressamente a respectiva responsabilidade pessoal como 

representante (inserir se titular ou suplente), desta Centrais Elétricas Brasileiras 

S.A. – Eletrobras, sociedade de economia mista, constituída na forma da Lei nº. 

3.890 – A, de 25 de abril de 1961, com sede na cidade de Brasília, DF, e com 

escritório central na Avenida Presidente Vargas, nº. 409 - 13º andar – Centro – Rio 

de Janeiro – RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o 

nº. 00.001.180/0002-07, no Conselho de Administração da (inserir o nome da 

companhia), pelo encaminhamento, em até 20 dias após a realização da reunião 

de aprovação de cada ITR, da análise realizada pelo conselheiro sobre os assuntos 

relacionados nos Anexos “A” e “B”. 

O (A) declarante firma o presente Termo em duas vias de igual teor e conteúdo, na 

presença de duas testemunhas signatárias. 

(Inserir o local e data de assinatura) 

(Inserir o nome do declarante) 

(Inserir endereço, fax e e-mail para fins de notificação) 
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15.2. Anexos 

Anexo A 

Relatório de Acompanhamento de Informações Empresariais 

Empresa de Geração 

(i) Indicadores Operacionais 

Indicador Descrição do Indicador 

DISPGR Disponibilidade Geral das Unidades de Geração 

Energia vendida (MWh) Quantidade de energia vendida 

Energia comprada (MWh) Quantidade de energia comprada 

Perda provocada por compra de energia no mercado 

livre (R$ mil) 

Valor da perda na compra de energia no mercado 

livre 

Receita Operacional Líquida – ROL (R$ milhões)   Valor da Receita Líquida 

Despesas Totais (R$ milhões) 
Custo Operacional 

PMSO (R$ milhões) 

PMSO / ROL (%) 
Custo operacional total em relação à Receita 

Operacional Líquida 

Margem Operacional (%) 
Resultado Operacional em relação à Receita 
Operacional Líquida  

(ii) Indicadores Financeiros 

Indicador Descrição do Indicador 

Valor do EBITDA (R$ milhões)  Resultado do EBITDA mensal 

Margem EBITDA (%)  EBITDA em relação à Receita Operacional Líquida 

Valor Lucro / Prejuízo (R$ milhões)  Lucro-Prejuízo mensal e acumulado  

Margem Líquida (%)  
Lucro-Prejuízo em relação à Receita Operacional  
Líquida  
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Empresa Transmissão 

(i) Indicadores Operacionais 

Indicador Descrição do Indicador 

RAP do período (R$ mil) Valor da Receita Anual Permitida 

Parcela Variável (PV) (R$ mil) Valor das deduções à RAP 

Índice de Disponibilidade das LTs (%) 
Percentual de disponibilidade do total de circuitos 
de LT para cada um dos níveis de tensão XXX kV 

Índice de Disponibilidade dos Trafos (%) 
Percentual de disponibilidades do total de 
transformadores para cada um dos níveis de 

tensão XXX kV 

Índice de Robustez (qualquer nível de carga) (%) 
Relação entre o número de perturbações sem corte 
de carga e o total de perturbações em um dado 
período 

Desligamentos  por 100 km de LT (anual) Quantidade de desligamentos por setor de LT 

Perda provocada por multas devido a interrupções 
(R$ mil) 

Valor da perda provocada pela aplicação de multas 
pelo agente 

Receita Operacional Líquida – ROL (R$ milhões)   Valor da Receita Líquida 

Despesas Totais (R$ milhões) 
Custo Operacional 

PMSO (R$ milhões) 

PMSO / ROL (%) 
Custo operacional total em relação à Receita 

Operacional Líquida 

Margem Operacional (%) 
Resultado Operacional em relação à Receita 
Operacional Líquida  

(ii) Indicadores Financeiros 

Indicador Descrição do Indicador 

Valor do EBITDA (R$ milhões)  Resultado do EBITDA mensal 

Margem EBITDA (%)  EBITDA em relação à Receita Operacional Líquida 

Valor Lucro / Prejuízo (R$ milhões)  Lucro-Prejuízo mensal e acumulado  

Margem Líquida (%)  
Lucro-Prejuízo em relação à Receita Operacional  
Líquida  
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Empresa Distribuição 

(i) Indicadores Operacionais 

Indicador Descrição do Indicador 

Mercado Faturado (MWh) 
Mercado faturado no ano de 2014 em MWh para 
todas as classes de consumidores 

Crescimento de Mercado (%)   Percentual de crescimento mercado 

Número de consumidores faturados Números de consumidores faturados 

Compra de energia (R$ milhões) 
Compra de energia para atender o mercado 

Compra de energia (MWh) 

Custo Médio da energia comprada (R$/ MWh) Valor do MWh médio 

Receita Operacional Líquida – ROL (R$ milhões)   Valor da Receita Líquida 

Despesas Totais (R$ milhões) 
Custo operacional 

PMSO (R$ milhões) 

PMSO / ROL (%) 
Custo operacional total em relação à Receita 
Operacional Líquida 

Margem Operacional (%) 
Resultado Operacional em relação à Receita 
Operacional Líquida  

Perda Global (%)  
Perda Global no Sistema em relação à Energia 

Injetada – últimos 12 meses  

Perdas Técnicas  
Perda Técnica no Sistema em relação à Energia 
Injetada – últimos 12 meses  

Perdas Não Técnicas Perda Não Técnica no Sistema - últimos 12 meses  

DEC (horas) 
Duração  Equivalente de Interrupção por  Unidade 
Consumidora  

FEC (número de vezes) 
Frequência  Equivalente de Interrupção por Unidade 
Consumidora  

TMAE (horas)  Tempo médio de atendimento emergencial  

Número de Reclamações  
Número de reclamações registradas no mês e até o 

mês  

Índice de Satisfação dos Clientes – ISQP (%)  Índice de Satisfação com a Qualidade Percebida  

(ii) Indicadores Financeiros 

Indicador Descrição do Indicador 

Valor do EBITDA (R$ milhões)  Resultado do EBITDA mensal 

Margem EBITDA (%)  EBITDA em relação à Receita Operacional Líquida 

Valor Lucro / Prejuízo (R$ milhões)  Lucro-Prejuízo mensal e acumulado  

Margem Líquida (%)  
Lucro-Prejuízo em relação à Receita Operacional  

Líquida  

Inadimplência  - INAD (R$ milhões)  Estoque de inadimplência em relação ao 

faturamento – últimos  12 meses  Inadimplência – INAD (%)  

Índice de Arrecadação (%) Arrecadação planejada em relação à realizada  

Para todas as empresas 

(i) Orientações Estratégicas 

(ii) Acompanhamento do Plano de Negócio 

(iii) Acompanhamento da Realização do Orçamento 

(iv) Controle de Obras Estratégicas
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