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INFORMAÇÃO PÚBLICA

INFORMAÇÃO
PÚBLICA
SÃO PAULO, 01
DE JUNHO DE 2017

Recapitulando conceitos básicos da ICVM 561
✓ ICVM 561 normatizou o voto a distância: acionistas poderão votar por meio do preenchimento e envio
do Boletim de Voto a Distância;
✓ A disponibilização do voto a distância será obrigatória em:

Regra
geral

o AGOs;
o AGEs convocadas para eleger membros do CA ou do Conselho Fiscal.

✓ O boletim de voto deve conter todas as matérias que serão deliberadas em assembleia geral.
✓ Cronograma:
2016: facultativo

Divulgação de
informação (boletim
de voto):
Emissor – Bolsa –
Mercado:

Emissor

2017: cias do Ibov/IBrX

Sistema CI.Corp

2018: todas cias cat. A (admitidas a neg.)

Agente de Custódia
e Escriturador

Acionistas

1

Transmissão do voto:
1.

Agente de Custódia

2.

Escriturador

3.

Direto à companhia
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Acionistas
2
3

Agente de
Custódia

Escriturador

Emissor

AGENDA.

VISÃO GERAL DO VOTO A DISTÂNCIA
INFLUÊNCIA DA ICVM 561 SOBRE MATÉRIAS IMPORTANTES
APRENDIZADOS DA TEMPORADA DE AGOS 2017
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VISÃO GERAL DO VOTO A DISTÂNCIA
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Todas as companhias viabilizaram a inclusão dos BVDs ao mercado. 88% das
empresas receberam votos a distância.
• Foram 29
93 cias cadastraram
com sucesso
82 cias receberam
boletins (88%)

eventos de treinamento e simulação em

várias cidades, além de 55
com as empresas;

sessões individualizadas

• Desde 2016, foram mais de 400 interações com
empresas e escritórios de advocacia;
• Apesar do estímulo a adesão no início do segundo semestre
de 2016, grande parte das concessões de senha se deu no
final de Dezembro e se arrastou pelo início do ano.
70%

44 cias receberam mais
de 100 boletins via
depositário central

23%

set
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out

nov

dez

jan

fev

E quais foram os resultados?

+ de 13 mil instruções
de voto, referentes a ~ 8 bilhões
de ações com direito a voto;

Houve

no

aumento de 6%
quórum médio das

assembleias
em
2017,
comparado com o ano anterior

INFORMAÇÃO PÚBLICA

E quais foram os resultados?
% de votos em D-1
vs Capital Social

• 20 cias com mais de 20% do Capital
Social votando a distância;

• 8 das 10 cias que mais receberam votos
a distância, têm mais de 50% das ações
em circulação;
• Em 26 cias, a adesão foi muito baixa,
com menos de 1% do Capital Social
votando a distância
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Como os investidores votaram em 2017?

40%

dos acionistas que
votaram utilizaram a ICVM 561...
•

44%
Não votou

• 98% dos acionistas que

22,7%
Voto a
Distância

votaram pelo Agente de
Custódia/ Depositária são
estrangeiros

33,3%
Voto Presencial

•

Forma de manifestação dos
acionistas minoritários (free float)
Fonte: Mapas de Votação dos Emissores e B3
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Os votos enviados diretamente
às companhias foram mais
relevantes do que o esperado

Os Investidores locais
relataram dificuldades em
votar.

A importância da participação dos custodiantes!
Boletins recebidos pelo
Custodiante

Total de boletins recebidos ao longo das assembleias
# AGOs

Custodiante 1

13.402

Entrada dos
custodiantes

74

Custodiante 2

121

2

Custodiante 3

49

2

Custodiante 4

45

14

Custodiante 5

15

36
02/03

-
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INFLUÊNCIA DA ICVM 561 SOBRE
MATÉRIAS IMPORTANTES
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Eleição de CA e Remuneração foram os temas mais divergentes comparando
Boletins de Voto e Resultados das Assembleias
4 hipóteses/ medos das companhias sobre o
voto a distância:

50 deliberações apresentaram manifestação
final diferente do mapa consolidado
# Empresas

A ICVM 561 iria...
... influenciar o resultado de eleição do
conselho de administração;

... Influenciar o resultado da votação da
remuneração dos administradores;
... instalar mais conselhos fiscais;
... aumentar pedidos de voto múltiplo;
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Conselho de Administração

21

Remuneração

20

15

18

Conselho Fiscal

3

3

Aprovação de contas

3

2

Alteração do Estatuto Social

3

1

Apesar da sinalização importante, o BVD não foi capaz de influenciar matérias
importantes nas assembleias.
Eleição do Conselho de Administração

Remuneração dos Administradores

Em nenhuma companhia a decisão dos
minoritários em rejeitar os candidatos ao
conselho foi corroborada pela assembleia

Em nenhuma companhia a decisão dos
minoritários em rejeitar a remuneração da
administração foi corroborada pela assembleia

Aprovação

Aprovação

34%

33%

Aprovação

89%

91%

Rejeição

Rejeição

66%

67%

~5% do CS
D-1
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Aprovação

Rejeição

11%
D0

~4% do CS

Rejeição

9%
D-1

D0

Apesar da sinalização importante, o BVD não foi capaz de influenciar matérias
importantes nas assembleias.
Eleição de Conselho Fiscal

Voto Múltiplo

O questionamento obrigatório de solicitação de
Conselho Fiscal não trouxe mais instalações

O questionamento obrigatório do Voto Múltiplo em
eleições de conselho não resultou em maior adoção

93 cias utilizaram o BVD

Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição
do Conselho de Administração?

Sim
2%

26 cias sem CF em
2016

Apenas
1 CF novo
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Abster-se
84%

Não
14%

APRENDIZADOS DA TEMPORADA DE
AGOS 2017
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A pesquisa de satisfação com empresas apontou resultados satisfatórios quanto aos
serviços prestados pela B3
Atendimento da equipe
2% 25%

Avaliação: média 9,2

73%

Ruim

Bom

Ótimo

✓
✓
✓
✓
✓

“Disponibilidade e agilidade de atendimento”
“Conhecimento e atenção e da equipe”
“Bom esclarecimento de dúvidas”
“Proatividade com alertas de datas e arquivamentos na CVM”
“Suporte técnico e conceitual de elevada qualidade”
Avaliação: média 8,2

Treinamentos
Efetividade dos treinamentos:

12%

36%

✓ “Disponibilidade para diversos treinamentos”
✓ “Realização de workshops”
✓ “Sessões simuladas facilitaram compreensão do processo “

52%

Sistema CI.Corp

16%
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54%

84% declararam
ter participado de
algum treinamento
Avaliação: média 7,7

30%

“Facilidade de acesso”
“Boa usabilidade e mobilidade”
“Adequada solução de problemas”
“Necessidade de simplificação do processo de
cadastro e senha”
✓ “Sistema apresentou muita lentidão”
✓
✓
✓
✓

Outras informações importantes da pesquisa com empresas

95% acreditam que

19% das companhias

foi um grande avanço
em Governança
Corporativa

declaram ter recebido
propostas de candidatos
nos prazos regulamentares

A ICVM 561 trouxe redução de trabalho
operacional no dia da Assembleia

65%
Pouca

30%
Média

Muita

5%

Avaliação média de 8,1 sobre o serviço prestado
pelos escrituradores

16%

35%
Ruim

49%
Bom

Ótimo

✓ Confiabilidade e conformidade das informações
✓ Oportunidade de melhoria no formato dos mapas de votação
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De Janeiro à Abril de 2017 recebemos 168 questionamentos relacionados ao
voto a distância
Exemplos de questões levantadas:

Outros*
12%

✓ Possibilidade de gerar PDF do
boletim em inglês;

Divulgação de
informações
20%

✓ Abertura dos nomes dos
candidatos em eleições por
chapa também no PDF gerado
pelo sistema;

Eleição de
Conselho
10%

✓ Dinâmica de usuários na edição
e aprovação do boletim;
✓ Dificuldades com obtenção e
gestão de senhas de acesso;

Sistema e cadastro
de BVD
54%

✓ Como adequar deliberações no
menu de opções do sistema.

*Política de preços, inclusão de matérias e dúvidas gerais referentes a ICVM561

INFORMAÇÃO PÚBLICA

✓ Como registrar presença dos votos a distância?
✓ Qual o horário de divulgação de mapas
sintéticos?
✓ Em caso de AGOE que não tenha tido quórum
suficiente para AGE, a empresa pode divulgar no
mapa final somente o resultado da AGO?

Voto
múltiplo
2%

FRe
2%

✓ Ausência de nome de candidatos ao conselho
em D-30;
✓ Necessidade de sugerir nomes ao CF caso haja
instalação;
✓ Como conciliar eleição de chapa do Controlador
vs. Indicação de minoritário?

✓ Como distribuir o voto múltiplo em eleições c/
mais de uma chapa?
✓ É necessário divulgar o resultado de pedido de
voto múltiplo no mapa sintético final, caso não
atinja o percentual?

Principais conclusões

•

Todas as companhias viabilizaram a inclusão do BVD a tempo;

•

Foram + de 13 mil votos recebidos, com aumento de 6% de quórum em relação a 2016;

•

40% dos investidores que votaram utilizaram o voto a distância;

•

Poucos agentes de custódia aderiram ao processo;
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