
Assembleias de 
acionistas digitais: Como 
a KPMG pode ajudar?

A Consultoria em Riscos da KPMG possui especialistas em governança corporativa, compliance tecnológico e 
regulatório e cyber segurança, congregando os conhecimentos multidisciplinares necessários para: 

Com o advento da MP nº 931/2020, que modificou as regras de governança corporativa para o enfrentamento 
ao COVID-19, o  Ministério da Economia editou a IN-DREI 79 e a CVM publicou a Instrução CVM 622. 
Tais normas visam justamente reformar as Assembleias de Acionistas, em especial adotar a possibilidade para 
que empresas realizem suas assembleias de modo 100% digital.

Assessorar empresas na 
organização de suas assembleias 
de forma segura.

Prestar serviço de asseguração, 
realizando verificações de 
conformidade das Assembleias 
e de seus sistemas.

A adoção de Assembleias com participação virtual tem como 
desafio principal garantir aos acionistas condições de participação 
análogas às que teriam caso participassem presencialmente, 
assim como garantir aos administradores uma documentação que 
adequadamente comprove que os direitos de todos acionistas 
foram respeitados.

A tais desafios somam-se os de segurança cibernética e 
identidade, vez que é mandatório que se garanta que os 
participantes e votantes sejam realmente os de direito e que 
se assegure que os sistemas utilizados para a reunião sejam 
seguros contra ameaças de manipulação de dados, votações ou 
gravações. Além disso, o sistema a ser utilizado deve assegurar 
a inexistência de interrupções ou o direito de presença, atuação e 
acompanhamento por todos os seus participantes.

Diante deste novo cenário, a neutralidade tecnológica adotada 
pelos reguladores deu às Companhias a responsabilidade de 

garantir diversos requisitos às assembleias, sejam elas híbridas ou 
integralmente virtuais, como:

» Adequada divulgação da convocação;

» Verificação da identidade dos participantes;

» Possibilidade de manifestação e acesso simultâneo a 
documentos;

» Possibilidade de comunicação entre acionistas;

» Segurança das comunicações, votações e apontamentos 
de presença de presença dos acionistas, segurança e 
documentação das votações;

» Gravação integral da assembleia, e

» Suporte técnico disponível aos participantes.

Essa responsabilidade cria diversos riscos 
com possíveis questionamentos ou mesmo 
litígios futuros, tais como: ataques cibernéticos, 
problemas técnicos, descumprimento da lei ou 
dos acordos societários..A KPMG, por meio de 

uma abordagem especializada e multidisciplinar, 
está preparada para assessorar a nossos clientes 
para aumentar a segurança material e jurídica 
das assembleias, sejam integralmente virtuais ou 
hibridas.
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