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Segurança é um diferencial da ferramenta
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A MZ Consult, empresa de consultoria de relações com investidores, serviços
financeiros e comunicação integrada, lançou hoje, 8 de dezembro, o Assembléias
Online (www.assembleiasonline.com.br), ferramenta criada para proporcionar
maior participação de investidores em assembléias gerais. A grande inovação do
Assembléias Online consiste em permitir que investidores participem e votem
remotamente com total segurança, pela internet, em assembléias gerais de
companhias e fundos de investimento.
Aprovado pelo Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em junho de
2008, o Assembléias Online foi estruturado e desenvolvido pela MZ Consult em
parceria com a Certisign Certificadora Digital e o escritório Tauil & Chequer
Advogados associado a Thompson & Knight LLP. Adicionalmente, o Assembléias
Online contratou a Ernst & Young para revisar o seu ambiente de controles
internos objetivando aperfeiçoá-los (privacidade, confidencialidade, segurança,
disponibilidade e integridade do processamento).
A ferramenta permite aos acionistas e cotistas de companhias e fundos de
investimento votar por procuração, assinada por meio de certificado digital, sem a
obrigatoriedade de presença no local da assembléia ou gastos com a contratação
de procuradores. O Assembléias Online também disponibiliza, com controle de
acesso exclusivo a investidores, serviços adicionais tais como: fórum ou blog para
discussão de pautas das assembléias e a transmissão ao vivo do evento pela
internet (webcast).
"Apesar de parecer simples, o processo de proxy vote é extremamente burocrático
e custoso, além de demandar tempo que normalmente inexiste aos investidores,
principalmente no caso de assembléias gerais extraordinárias (AGEs), quando o
prazo entre convocação e realização é de apenas 15 dias. Com o Assembléias
Online, a participação dos investidores é incentivada significativamente, pois não
tem custo e é rápida, fácil e segura", explica Vera Abdo, sócia da MZ e presidente
da empresa Assembléias Online Serviços e Informática Ltda., subsidiária integral
da MZ.
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