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ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES NO MERCADO DE CAPITAIS – AMEC 

REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO – CÓDIGO DE STEWARDSHIP 

Data e Local da Reunião: São Paulo, 13 de junho de 2017, às 11:00 hs, na sede social 
da Associação, situada na Rua Joaquim Floriano, n.º 1.120, conjunto 101, bairro do Itaim 
Bibi, Cidade e Estado de São Paulo e por videoconferência. 

Presentes: Mauro Rodrigues da Cunha – Presidente Executivo da Amec e Isabella Saboya 
(redatora do código Amec de Stewardship) e por conference call (São Paulo, Rio de 
Janeiro e Londres): Daphne Breyer (BBDTVM), Jaime Gornsztejn (Hermes); Luzia Hirata 
(Santander); Mary Abdala (Funcef); Tiago Rodrigues (Aberdeen), Barbara Rejani (Claritas), 
Natalia Couri (Bridge), Ana Paula (Bridge), Luiz F. Cavallari (Itaú) e Ricardo Magalhães 
(Argucia) 

•  Ata preparada por: MAS Em: 16 de junho de 2017  

PRINCIPAIS PONTOS DISCUTIDOS E DECISÕES DA REUNIÃO 

O Presidente Executivo deu boas-vindas aos participantes e iniciou a reunião. 
  
1. Novo signatário – Claritas - O Presidente Executivo deu as boas-vindas à Barbara, 
representante da Claritas, 16º signatário do Código de Stewardship da Amec.   
 
2.(Pauta Permanente) Atualização sobre avanços e obstáculos dos signatários na 
implementação do Código - Felix (Itaú) relatou que todo o levantamento necessário para 
cumprir com as etapas do código já foi feito e que estão agora implementando os últimos 
ajustes para preparar o relatório anual. Daphne (BBDTVM) informou que estão começando 
a modelar o relatório anual, consolidando todas as políticas e as práticas de investimento 
estratégico e sustentabilidade. Perguntada se estavam usando algum relatório como base, 
respondeu que o que mais os agradou foi o da BlackRock. Tiago (Aberdeen) não 
apresentou nenhuma atualização pois já tem o processo estruturado e não acredita que 
será necessário fazer alterações no relatório anual, que já identifica as ações de 
stewardship da Aberdeen por país. Informou que a iniciativa sobre a reforma do Novo 
Mercado será mencionada no relatório. Mary (Funcef) explicou que estão trabalhando na 
linha da cartilha, com a questão da política de conflito de interesses, que ainda não existia. 
Estão na etapa dos trâmites internos de voto. Ana Paula e Natália (Bridge) informaram que 
estão no processo de conclusão da divisão de políticas internas, que deve ser concluído 
até o final de junho. Ricardo (Argucia) optou por seguir um modelo parecido com o da 
Aberdeen.   
Perguntados se as novidades e dificuldades da temporada de assembleias entrariam em 
seus relatórios, Jaime (Hermes) explicou que em seu relatório anual existe uma sessão 
sobre Brasil onde são relatadas as principais  atividades de stewardship e os highlights da 
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temporada de assembleias e como votam, por categorias, Luzia (Santander) informou que 
o que deve fazer a diferença na elaboração de seu relatório é a descrição das dificuldades 
que têm passado nas participações em assembleias e Ricardo relatou um problema 
ocorrido em uma assembleia, quando seu presidente não aceitou pedido de votação em 
separado para o Conselho Fiscal. Sobre a avaliação de relatórios como forma de 
embasamento, Felix (Itaú) respondeu que estudaram os da Nordea e Robeco e pretendem 
misturar as informações de votos em assembleias e iniciativa de incorporação ESG no seu 
processo de investimento, fazendo um relatório um pouco mais completo. 
 
3. Workshop sobre Assembleias - O Presidente Executivo explicou aos participantes do 
grupo de trabalho que o workshop que seria realizado na tarde daquele mesmo dia foi 
dividido em 2 grandes painéis, um para falar sobre problemas recorrentes nas assembleias 
independentes da 561 e um outro para falar sobre 561 e o que é possível ser discutido 
como sugestão para que a CVM aprimore a norma. Informou ainda sobre a apresentação 
da B3 e participação do palestrante internacional Andrew Gebelin, da Glass Lewis. 
Ressaltou que o voto eletrônico funcionou exclusivamente para o Citibank, que os demais 
custodiantes não conseguiram implementá-lo e que entender o que aconteceu de errado 
é muito importante. Felix (Itaú) relatou que no banco existem problemas de sistema e que 
acredita que deve ser feito um esforço junto à área para que eles realmente o desenvolvam 
e passem a usar esse sistema. 
 
4. Cartilha de Implementação - O Presidente Executivo informou que a última versão da 
cartilha encaminhada aos participantes, como todos os comentários, foi a mesma enviada 
ao IBGC para que tivessem um olhar crítico sobre a minuta antes da audiência restrita. 
Mencionou que naquele dia tivera confirmação de recebimento de pelo menos 4 
contribuições que seriam analisadas e circulariam para comentários, mas que não 
aguardaria pela próxima reunião para começar a ter a audiência restrita devido ao tempo. 
A ideia seria levar para o Conselho da Amec no dia 28/6 para começar a audiência restrita 
para que ela aconteça durante o mês de julho. Sugeriu que a audiência restrita fosse 
direcionada aos associados da Amec, aos signatários do código e adicionalmente à Abrapp 
pra que pudesse ser comentada sob o ponto de vista dos fundos de pensão. Outro player 
considerado importante nessa fase foi o PRI. Isabella Saboya sugeriu a participação de B3 
e CVM, que no que diz respeito ao princípio de assembleias também podem ajudar, e que 
para engajamento faria sentido chamar algumas boas empresas. Chegou-se aos nomes 
de Odontoprev, IBRI, Apimec, Natura, Renner e Ultrapar. Jaime (Hermes) concordou que, 
sendo as empresas o alvo do stewardship, é importante envolve-las no processo. Relatou 
suas participações em um evento no Japão onde havia a participação de várias empresas 
e não apenas de assets e em um outro evento, em Londres, onde várias empresas 
reclamaram sobre stewardship e sobre investidores que embora signatários do código não 
cumpriam os seus deveres. O Presidente Executivo sugeriu chamar a Petrobras e Jaime 
(Hermes) achou uma ideia válida pois eles têm muito engajamento com a empresa e mais 
recentemente o diálogo tem sido muito aberto. Ricardo sugeriu transformar a cartilha em 
um infográfico ou fluxograma, algo mais fácil para as pessoas entenderem, com mais 
imagens e menos texto. 
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5. Call da Stewardship Codes Developers Networks – Vote Disclosure – O Presidente 
Executivo informou aos participantes sobre o webinar que seria realizado no dia 23/6 a 
respeito do que está acontecendo na Holanda e no Japão e convidou os signatários 
interessados a participar pois seria possível adicionar 2 ou 3 pessoas à conexão.  Um dos 
pontos de debate seria a questão de vote disclosure, uma questão muito debatida durante 
a elaboração do código de stewardship e que estará muito presente quando os 
participantes estiverem fazendo as escolhas do que será reportado no âmbito do código.   
 
6. Reforma do Novo Mercado – Atualização - O Presidente Executivo discorreu sobre a 
resistência identificada em um grupo de pequenas empresas que passam por dificuldades 
econômicas, que não tem as estruturas ainda montadas nem dinheiro para montá-las. 
Citou como exemplo as pequenas empresas de real estate, uma fonte de preocupação em 
potencial voto negativo, e apelou para que naqueles últimos dias de votação quem tivesse 
participação naquelas empresas se empenhasse em convencê-las sobre a importância da 
aprovação da reforma do Novo Mercado. 
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