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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, 18 de agosto 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 Daniela Zolko 
(Amec) e por conference call (São Paulo, Rio de Janeiro e Londres): Ana Paula 
(Bridge), Barbara Rejani (Claritas), Daphne Breyer (BBDTVM), Diana Ventura (Leblon); 
Jaime Gornsztejn (Hermes); Luiz Felix Cavallari (Itaú), Luzia Hirata (Santander), Mary 
Abdala (Funcef) e Ricardo Magalhães (Argucia). 

•  Ata preparada por: MAS Em: 18 de agosto de 2017  

PRINCIPAIS PONTOS DISCUTIDOS E DECISÕES DA REUNIÃO 

O Presidente Executivo deu boas-vindas aos participantes e iniciou a reunião. 
  
1.(Pauta Permanente) Atualização sobre avanços e obstáculos dos signatários na 
implementação do Código – Daphne (BBDTVM) informou que finalizaram o primeiro ciclo 
(ações de engajamento interno) e iniciaram o trabalho de construção de um modelo de 
relatório. Felix (Itaú) afirmou que a empresa já está quase 100% aderente ao código de 
stewardship, faltando apenas a elaboração do relatório anual. Para isso, a equipe do Itaú 
trabalha com benchmarks. Também estão interagindo com empresas sobre os aspectos 
ESG junto com a equipe do PRI, especialmente sobre questões climáticas e de carbono. 
Ricardo (Argucia) também afirmou que sua equipe interage com empresas sobre os 
aspectos ESG. Luzia (Santander) informou que participou, juntamente com a equipe do 
PRI e da Amec, do Collaboration Lab: Ações Coletivas de Combate à Corrupção, 
promovido pelo Pacto Global da ONU. Na ocasião, estiveram presentes representantes de 
companhias envolvidas na Lava Jato, além de outras companhias. 
2. Estrutura da Cartilha de Implementação - Audiência Restrita – O Presidente 
informou que ao fim da audiência restrita, foram compiladas as contribuições recebidas, e 
que sua avaliação é que as contribuições foram positivas. Solicitou que os participantes do 
grupo de trabalho fizessem uma última revisão final no documento por ele encaminhado 
até o dia 22 de setembro próximo. 
3. Evento de lançamento da Cartilha – o presidente relembrou aos participantes da 
reunião que a cartilha será lançada em evento a ser realizado no dia 12 de setembro, no 
auditório gentilmente cedido pela B3 e que contará com a participação dos palestrantes do 
Hermes, de Eliane Lustosa, Diretora de Mercado de Capitais do BNDES e Walter Mendes, 
Presidente da Petros. O Presidente convidou os demais participantes do grupo de trabalho 
para participarem do evento como debatedores. Jaime (Hermes) informou que a ideia é 
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abordar temas como o plano de stewardship, técnicas de engajamento dos públicos interno 
e externo e métricas e estudos de caso para o relatório. O Presidente afirmou que a Amec 
busca patrocinador para financiar os custos com a diagramação e impressão da cartilha, 
bem como com os valores envolvidos para o evento de lançamento. Solicitou que as 
empresas presentes interessadas em ter suas logomarcas aplicadas na cartilha como 
símbolo de patrocínio se manifestem para que ele encaminhe a proposta formal de 
patrocínio. 
 
Em não havendo outros assuntos propostos pelos integrantes do grupo de trabalho, o 
Presidente Executivo confirmou que a próxima reunião está agendada para o dia 01 de 
setembro, às 11h e encerrou a reunião. 
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