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   COMUNICADO AO MERCADO  

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A 
CNPJ: 00.001.180/0001-26 | NIRE: 3330034676-7 

COMPANHIA ABERTA 

 
Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Companhia” ou “Eletrobras”) (B3: ELET3, ELET5 & ELET6; 

NYSE: EBR & EBR.B; LATIBEX: XELT.O & XELT.B) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral 

que recebeu da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, o Ofício 221/2023-SLS, abaixo transcrito, solicitando 

esclarecimentos a respeito de notícia veiculada na imprensa. 

 

Transcrição do Ofício B3 221/2023-SLS 

 

 

“Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras 

At. Sra. Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta 

Diretora de Relações com Investidores 

Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa 

Prezados Senhores, 

Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 02/02/2023, sob o título “Novo PDV 

da Eletrobras”, consta, entre outras informações, que a Companhia pode enxugar o 

quadro de funcionários com um segundo plano de demissão voluntária (PDV), que visaria 

cortar cerca de 20% dos custos da empresa, que tem 10,5 mil funcionários. 

Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até às 9hs de 03/02/2023, com a 

sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.” 

 

Em atendimento à referida demanda, a Eletrobras esclarece que na apresentação da conferência de 

resultados relativa ao segundo trimestre de 2022, realizada em 15 de agosto de 2022, que se encontra 

devidamente arquivada, como Comunicado ao Mercado, foi informada a possibilidade de realização de 

dois Programas de Demissão Voluntária (“PDVs”): no primeiro ano para aposentados e aposentáveis, 

com prazo de desligamento até abril de 2023, e no segundo ano para até 20% do quadro de empregados 

de abril de 2023 (página 9 da apresentação). Adicionalmente, na conferência relativa ao terceiro 

trimestre, realizada em 10 de novembro de 2022, informamos sobre o lançamento e o andamento do 

primeiro PDV (páginas 4, 8, 9 e 30 da apresentação). Ressaltamos que as citadas apresentações foram 

devidamente arquivadas na B3 e na CVM pelo sistema EmpresasNet.  

Além disso, a Companhia divulgou Comunicado ao Mercado em 28 de outubro de 2022, informando o 

lançamento, em 01 de novembro de 2022, do primeiro PDV.  

Assim, considerando as divulgações realizadas ainda em 2022, a Companhia considera que o mercado 

estava devidamente informado sobre essa iniciativa mencionada pela imprensa, não havendo na 

reportagem informação nova ainda não divulgada pelos canais apropriados da Companhia. 

A Companhia esclarece que o percentual de 20% se refere à quantidade de empregados, nos termos 

divulgados anteriormente, e não de custos representativos em moeda. 
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Além do esclarecimento exposto acima sobre a notícia publicada, a Companhia aproveita a oportunidade 

para informar os resultados do primeiro Programa de Demissão Voluntária, objeto do Comunicado ao 

Mercado de 28 de outubro de 2022.  

Houve adesão por 2.494 empregados, sendo que deste total 943 já foram desligados e os demais 

empregados devem ser desligados ao longo de 2023, conforme decisão da Companhia. Dado a adesão 

ter sido superior àquela prevista inicialmente, o custo estimado passou a ser de R$ 1,2 bilhão, com 

economia estimada de R$ 1,1 bilhão/ano. 

 

                                             Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2023. 

Elvira Cavalcanti Presta 

Diretora Financeira e de Relações com Investidores 


