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Nasce a Plataforma de Governança Corporativa
A Lei das S.A. instituiu o Conselho de
Administração como figura obrigatória para as
empresas abertas. Assim, e à luz das melhores
práticas de Governança Corporativa, estamos
lançando nosso mais novo produto para
auxiliar no processo de tomadas de decisões e
de gerenciamento das atividades relacionadas
de empresas de capital aberto.
Objetivo da Plataforma de Governança
Corporativa: A plataforma de governança
corporativa tem como principal objetivo
utilizar tecnologias Web para promover a
transparência, equidade, accountability e
responsabilidade coorporativa da empresa.
A plataforma deve contemplar um vasto leque
de recursos compatíveis com as melhores
práticas em Governança Coorporativa
conforme o Código Brasileiro em vigor desde
o seu lançamento (maio de 1999).
Preparação para ERP do Mercado de
Capitais: Contando com uma interface
intuitiva, navegabilidade simples e direta, a
plataforma de governança corporativa é mais

um dos pilares de apoio na construção de um
sólido ERP corporativo (Enterprise Resource
Planning ou Sistemas Integrados de Gestão
Empresarial), de forma a assegurar segurança
na execução das tarefas, proporcionando
integração com outras plataformas de
gerenciamento (figura abaixo).
Principais Funcionalidades da Plataforma
de Governança Corporativa: Conforme
as melhores práticas em Governança
Corporativa, o sistema desenvolvido é
interativo e possui recursos que auxiliam
na administração dessa prática. Órgãos
da administração, reuniões, composições,
documentos, obrigações periódicas, auditoria
entre
outras
funcionalidades,
estão
contempladas na primeira versão do produto.
O ciclo de utilização da aplicação também
contempla: dashboard (página principal
da plataforma), perfis, empresa, órgãos da
administração, reunião, obrigações periódicas
e auditoria. Para mais informações, entre em
contato pelo e-mail governanca@mz-ir.com.
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Para comentar esse assunto acesse o
Blog-IR (www.blog-ir.com.br).

Próximos eventos de companhias abertas.
Para saber da relação completa de empresas,
acompanhar as teleconferências ao vivo ou
replay e ler a transcrição das reuniões, acesse
www.divulgacaoexemplar.com.br.

Esse informe é uma publicação da MZ
Consult (www.mz-ir.com), empresa líder na
América Latina em consultoria de relações
com investidores, serviços financeiros e
comunicação estratégica integrada. A MZ
possui mais de 290 clientes em dez países.
Divulgação Webcast e
Reunião c/
Companhia
de
TeleconfeInvestidores Em 2007, a Companhia conquistou os dois
Resultados rência
Bco. Bradesco
17/9 (MG) prêmios brasileiros de empreendedorismo
concorrendo com empresas de todo País:
Cosan
11/9
12/9
Renar Maçãs
11/9 (SP) Endeavor-EXAME PME (categoria inovação) e
Fonte: www.divulgacaoexemplar.com.br Revista PEGN-FGV (categoria crescimento).
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4º Treinamento RI
MZ São Paulo
17 e 18 de setembro

Divulgação sem Stress
Blue Tree Towers
22 de setembro

Mais informações e inscrições: Tel: (11) 3529-3794 | E-mail: mzuniversity@mz-ir.com

Certificação em Divulgação Exemplar

Empresas comprometidas com seus investidores no que se refere aos princípios de acesso
à informação, transparência e igualdade de tratamento: Net Serviços.

