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1. OBJETIVO
Esse documento tem o objetivo de orientar o conselho de administração (CA) sobre a
importância da comunicação e a melhor maneira de conduzi-la entre esse órgão e os acionistas da
companhia para que, por meio de um eficiente envolvimento entre as partes, de forma diligente,
participativa e em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa, obtenha-se
criação de valor para a companhia.

2. INTRODUÇÃO
A evolução da governança nas companhias e o desenvolvimento do ativismo dos acionistas
justificam a necessidade de comunicação mais intensa entre o CA e os acionistas.
O CA demanda maior conhecimento sobre expectativas e dúvidas dos acionistas, assim como
os acionistas demandam maiores informações sobre o trabalho e o desempenho do conselho,
fomentando, dessa forma, a necessidade de uma comunicação organizada entre eles, na qual
sejam preservados os pilares da boa governança corporativa.
Entre os benefícios que podem ser obtidos como consequência dessa comunicação, merecem
destaque:
 A oportunidade de interação entre os acionistas e a mais alta administração da companhia;
 A possibilidade de conhecimento, pelos acionistas, da estratégia, dos negócios e da
administração da companhia;
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 O estabelecimento e o fortalecimento de uma relação de longo prazo com os acionistas,
pautada na confiança e na transparência;
 A utilização, pelo CA, de canal direto para (i) obter informações sobre demandas em
relação à companhia e a sua estratégia e (ii) conhecer a percepção dos acionistas em
relação à companhia e a sua administração.

3. RECOMENDAÇÕES
A comunicação com o acionista deve ser feita prioritariamente por meio da diretoria
executiva, mais especificamente pela área de relações com investidores no caso de companhias de
capital aberto.
Sem prejuízo do acima exposto, o CA deve criar mecanismos de comunicação direta com os
acionistas, pautados nas boas práticas de governança corporativa. Para tanto, é recomendável
que:
 Seja estabelecida comunicação tempestiva e eficiente entre o CA e a área de relações com
investidores, por meio de relatórios e reuniões formais frequentes, para acompanhamento
do relacionamento entre a companhia e os acionistas;
 Os membros do CA (além da diretoria executiva) estejam presentes nas assembleias gerais;
 Seja incentivada a participação dos acionistas nas assembleias gerais, que é o principal
fórum de comunicação entre acionistas e os membros do CA;
 Sejam criados mecanismos de comunicação e relacionamento constantes entre o CA e os
acionistas, para obtenção de percepções periódicas sobre a companhia, além do
recebimento de eventuais sugestões para pauta de assembleias gerais;
 Membros do CA estejam presentes em reuniões públicas de grande abrangência, ou em
reuniões especialmente agendadas pela companhia para comunicação com o mercado,
que deve ter periodicidade no mínimo anual. Os conselheiros devem estar devidamente
preparados para estas participações e absolutamente alinhados com a comunicação
institucional da companhia;
 Seja criado um canal de comunicação no website da companhia, para a elaboração de
pesquisas (que podem ser originadas no CA), e também um espaço para “perguntas e
respostas” (Q&A), que inclua em sua estrutura um caminho para perguntas específicas ao
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CA, bem como eventuais sugestões de pauta para assembleias gerais. Recomenda-se que o
canal de comunicação seja administrado e monitorado pela secretaria de governança
corporativa (ligada ao conselho), ou equivalente.

4. PONTOS DE ATENÇÃO
Na comunicação entre CA e acionistas, a atenção deve ser redobrada, para que se evitem:
 Inconsistência entre as informações divulgadas pelos porta-vozes oficiais da companhia e
aquelas prestadas pelos conselheiros;
 Divulgação de informações privilegiadas a determinados acionistas, investidores ou
quaisquer outros interessados;
 Violação das regras da política de divulgação;
 Violação da legislação e da regulação em vigor.
É fundamental que os conselheiros se atentem ao fato de que, apesar da importância de ouvir
os acionistas, a incorporação ou não de suas contribuições é decisão e responsabilidade
indelegável do conselho, em seu melhor juízo e sempre no melhor interesse da organização.

5. CONCLUSÃO
O cenário atual do mercado de capitais demanda maior ativismo dos acionistas e da própria
companhia. É fundamental, portanto, que o conselho de administração disponibilize um canal de
comunicação específico com seus acionistas de forma estruturada, transparente e equânime para
que possa buscar um melhor entendimento das perspectivas desse público em relação à
companhia.
Ainda que não haja um modelo definitivo e absoluto para a comunicação entre o CA e os
acionistas, é possível, por meio das recomendações acima, explorar os pontos positivos desta
comunicação, preservando o atendimento às boas práticas da governança corporativa.
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