GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.764.621/0001-53
NIRE 35.300.340.833
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas:
Em atenção ao disposto na Instrução n° 481 da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) de 17 de dezembro de 2009, apresentamos a seguir a proposta da
administração da GENERAL SHOPPING BRASIL S.A. (“Companhia”), a ser deliberada
em Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 19 de abril de
2010:
•

PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

Valor global destinado à remuneração dos administradores
Para o exercício de 2010, a Companhia propõe o montante global de até
R$5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais) para a remuneração dos
administradores da Companhia.
As informações sobre a remuneração dos administradores exigidas pelo item 13 do
Formulário de Referência previsto pela Instrução CVM nº 480 estão indicadas no
Anexo I ao presente.

São Paulo, 31 de março de 2010.
VICTOR POLI VERONEZI
Presidente do Conselho de Administração

ANEXO I
GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.764.621/0001-53
NIRE 35.300.340.833

ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
13.

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

13.1.
Política ou Prática de Remuneração do Conselho de Administração, da diretoria
estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de
auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos.
a.

objetivos da política ou prática de remuneração

Nossa prática de remuneração tem por objetivo a atração e retenção dos melhores talentos para atuação
na companhia, as melhores práticas de governança corporativa, considerando o porte da companhia e
práticas de mercado.
b.

composição da remuneração, indicando:

i.

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles;

Conselho de Administração: Os membros do Conselho de Administração fazem jus à remuneração fixa
e variável.
Diretoria Estatutária: Os membros da Diretoria estatutária fazem jus à remuneração fixa e variável.
Conselho Fiscal: Os membros do Conselho Fiscal fazem jus somente à remuneração fixa.
ii.

qual a proporção de cada elemento na remuneração total(1);

Função

Pró Labore/ Salário

Conselho de Fiscal
100%
Conselho Administrativo
100%
Diretoria Executiva
100%
(1)
Utilizamos como base a remuneração do ano de 2009.
iii.

Remuneração
Variável
0%
0%
0%

Benefícios

Total

0%
0%
0%

100%
100%
100%

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração; e

Os valores de remuneração pagos por nós aos nossos administradores são comparados periodicamente
com o mercado através de pesquisas realizadas por consultorias externas especializadas, visando
avaliar sua competitividade e eventuais ajustes.

iv.

razões que justificam a composição da remuneração.

As razões para composição da remuneração são o incentivo na melhoria de nossa gestão e a
permanência dos nossos executivos, visando ganhos pelo comprometimento com os resultados de
longo prazo e ao desempenho de curto prazo.
c.
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação
de cada elemento da remuneração
A remuneração variável está atrelada diretamente ao resultado financeiro apurado a cada exercício.
d.
como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
A remuneração variável está diretamente atrelada ao desempenho da Companhia no período.
e.
como a política ou prática de remuneração se alinha aos nossos interesses de curto,
médio e longo prazo
A política salarial procura estabelecer salários competitivos que permitam atrair, reter e motivar os
administradores, a fim de que a Companhia possa cumprir seus objetivos estratégicos a curto, médio e
longo prazo. Ela incentiva os administradores a buscar a melhor rentabilidade dos investimentos e
projetos desenvolvidos pela Companhia.
f.
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos
Os membros dos Conselho de Administração e do Conselho Fiscal são remunerados pela General
Shopping Brasil S.A, enquanto que seus diretores são remunerados por empresas controladas pela
Companhia.
g.
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado
evento societário, tal como a alienação do nosso controle societário
Não existe remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de evento societário.
13.2
Remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e prevista para o
exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
2009
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

7,00

4,00

2,25(*)

13,25

R$ 910.000,00

R$ 2.223.000,00

R$ 78.000,00

R$ 3.211.000,00

Salário / Pró-labore

R$ 910.000,00

R$ 2.136.000,00

R$ 78.000,00

Benefícios diretos e
indiretos

-

R$ 87.000,00

-

R$ 87.000,00

Remuneração Variável

-

-

-

-

Total da remuneração

R$ 910.000,00

R$ 2.223.000,00

R$ 78.000,00

R$ 3.211.000,00

Número de Membros
Remuneração Fixa Anual

(*)

Um dos conselheiros fiscais solicitou dispensa do recebimento de remuneração.

R$ 3.124.000,00

2010
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

7,00

4,00

3,00(*)

14,00

R$ 910.000,00

R$ 2.226.000,00

R$ 104.000,00

R$ 3.240.000,00

Salário / Pró-labore

R$ 910.000,00

R$ 2.136.000,00

R$ 104.000,00

R$ 3.150.000,00

Benefícios diretos e
indiretos

-

R$ 90.000,00

-

R$ 90.000,00

Remuneração Variável

R$ 455.000,00

R$ 2.136.000,00

-

R$ 2.591.000,00

R$ 455.000,00

R$ 2.136.000,00

-

R$ 2.591.000,00

R$ 1.365.000,00

R$ 4.362.000,00

R$ 104.000,00

R$ 5.831.000,00

Número de Membros
Remuneração Fixa Anual

Bônus
Total da remuneração
(*)

Um dos conselheiros fiscais solicitou dispensa do recebimento de remuneração.

13.3
Remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e prevista para o exercício social
corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
2009
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

7,00

4,00

2,25

13,25

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

R$ 0,00

R$ 2.136.000,00

R$ 0,00

R$ 2.136.000,00

Valor previsto no plano de remuneração metas atingidas

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor previsto no plano de remuneração –
metas atingidas

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Órgão
Número de Membros
Bônus:

Valor efetivamente reconhecido
Em relação a participação no resultado

Valor efetivamente reconhecido

2010
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

7,00

4,00

3,00

14,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 455.000,00

R$ 2.136.000,00

R$ 0,00

R$ 2.591.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

N.A

N.A

N.A

N.A

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor previsto no plano de remuneração –
metas atingidas

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

N.A

N.A

N.A

N.A

Órgão
Número de Membros
Bônus:
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração metas atingidas
Valor efetivamente reconhecido
Em relação a participação no resultado

Valor efetivamente reconhecido

13.4
Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente
A Companhia não teve remuneração baseado em ações no último exercício social e até o momento, não
existe nenhuma previsão de remuneração baseado em ações para o exercício social corrente.
13.5
Ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores
mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pela Companhia, seus controladores diretos ou
indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração,
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal agrupados por órgão, na data de encerramento do último
exercício social:
31/12/2009
Nome
Controlador
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Quantidade de Ações
ON
% ON
29.981.309
59,39%
8.689
0,02%
1.500
*
2
*

* representa menos de 0,01%

13.6
Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos
exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da
diretoria estatutária
Não aplicado a Companhia.

13.7
Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária, ao
final do último exercício social.
Não aplicado a Companhia.

13.8
Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações
do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios.
Não aplicado a Companhia.

13.9
Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados
nos itens 13.6 à 13.8, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções.
Não aplicado a Companhia.

13.10 Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários:
Não aplicado a Companhia.

13.11 Em forma de tabela, indicar, para os últimos 3 exercícios sociais, em relação ao conselho de
administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal:.
Conselho de Administração:
Ano

Número de
Membros

Valor da Maior Remuneração
Individual

Valor da Menor Remuneração
Individual

Valor Médio de Remuneração
Individual

2009

7,00

R$ 130.000,00

R$ 130.000,00

R$ 130.000,00

Diretoria Estatuária:
Ano

Número de
Membros

Valor da Maior Remuneração
Individual

Valor da Menor Remuneração
Individual

Valor Médio de Remuneração
Individual

2009

4,00

R$ 555.750,00

R$ 555.750,00

R$ 555.750,00

Conselho Fiscal:
Ano

Número de
Membros(*)

Valor da Maior Remuneração
Individual(*)

Valor da Menor Remuneração
Individual(*)

Valor Médio de Remuneração
Individual(*)

2009

3,00

R$ 52.000,00

R$ 52.000,00

R$ 52.000,00

(*)

Um dos conselheiros fiscais solicitou dispensa do recebimento de remuneração.

13.12 Descrição dos arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que
estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para a
Companhia.
A Empresa não tem arranjos, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos
de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de
aposentadoria.

13.13 Percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado da Companhia
referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que
sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras
contábeis que tratam desse assunto.
Órgão

2009

Diretoria Estatutária

50,0%

Conselho de Administração

42,8%

Conselho Fiscal

0%

13.14 Valores reconhecidos no resultado da Companhia como remuneração de membros do
conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por
qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria
ou assessoria prestados.
Não aplicado a Companhia.

13.15 Valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob
controle comum e de controladas da Companhia, como remuneração de membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal da Companhia, agrupados por órgão,
especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos.
Não aplicado a Companhia.

13.16

Outras informações que a Companhia julgue relevantes.

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.

