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Provedora de TI formata solução certificada para
votação de assembléia online para acionistas
por Felipe Dreher
08/12/2008

Plataforma desenvolvida pela MZ Consult, em parceria com a
Certisign, teve investimento entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão
Até o momento, investidores e fundos de capital tinham duas formas de
participar das assembléias gerais: pessoalmente ou por meio de
procurador. Para desburocratizar o processo e inserir um número
crescente de acionistas nas reuniões decisórias das companhias, a MZ
Consult integrou sistemas e desenvolveu uma ferramenta que permite
voto via internet. Batizada de "Assembléia Online", o negócio nasce
como uma subsidiária integral da consultoria.
Rodolfo Zabisky, CEO da MZ Consult, revela que o desenvolvimento da
solução consumiu entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão e contou com
parceria da Certisign, como provedora da tecnologia de certificação
digital.
O contrato do pacote básico para um ano custa R$ 47 mil e contempla
três assembléias, cada um com 300 certificações disponíveis. O
processo começa com a empresa adquirindo o serviço e
disponibilizando o cadastro aos cotistas no site. O passo seguinte é o
fornecimento de login e senha para que o acionista tenha acesso às
votações disponíveis nas empresas em que ele investe - e que pagaram
pelo modelo. O certificado digital não é cobrado dos acionistas e a
votação fica disponível do momento de publicação do edital até um dia
antes da reunião.
O processo foi balizado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e
teve suporte do escritório Tauil & Chequer Advogados. Segundo a sócia
da consultoria jurídica, Flávia Andraus, a Medida Provisória 2.200-2, de
24 de agosto de 2001, reconhece a validade do sistema desde que as
partes envolvidas estejam de acordo.
"Quebramos o custo de participação nas reuniões", enfatiza Zabisky,
calculando que atualmente cerca de 30% dos detentores de ações das
440 empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) são
Pessoa Física. A estimativa do Assembléia Online é conquistar entre 30
e 40 clientes nos próximos doze meses. O próximo passo é estender a
oferta. "Só o Bradesco tem 600 fundos de investimento", contabiliza
diretor, apontando para o segundo alvo. "Queremos um negócio que
funciona tanto no mercado interno quanto externo", salienta.
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O Assembléia Online ficará ao encargo de Vera Abdo, que responde
como diretora-executiva. A oferta da solução pode ser acrescida de
serviços contratados separadamente. A extensão do pacote
ferramentas de interatividade como blogs e webcast, além de
ferramentas de busca e publicidade.
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