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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 dezembro 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: Daniela Zolko (Amec) e por videoconferência (São Paulo, Rio de Janeiro e 
Londres): Mauro Rodrigues da Cunha – Presidente Executivo da Amec; Ana Paula 
(Bridge); Barbara (Claritas); Diana (Leblon); Isabella Saboya (redatora do código Amec de 
Stewardship); Jaime Gornsztejn (Hermes); Mary (Funcef) e Paulo Sá (Fundação Cesp).  

•  Ata preparada por: Daniela Zolko Em: 13 de dezembro de 2017  

PRINCIPAIS PONTOS DISCUTIDOS E DECISÕES DA REUNIÃO 

O Presidente Executivo deu boas-vindas aos participantes e iniciou a reunião. 
  
1. Aprovação da ata da reunião do dia 27 de outubro de 2017 – O Presidente Executivo 
perguntou aos participantes se alguém gostaria de alterar algo na referida pauta. Diante 
da ausência de manifestações, restou aprovada a pauta da reunião do Grupo de Trabalho 
de Stewardship do dia 27 de outubro de 2017. 
2. Entrada em vigor dos Princípios de Stewardship nos EUA – O Presidente Executivo 
inverteu a ordem da pauta para relatar que a partir de 2018 entrará em vigor o conceito de 
stewardship aplicado ao mercado, porém não haverá um sistema formal de adesão como 
ocorre no Brasil com o Código Amec de Princípios e Deveres dos Investidores 
Institucionais – Stewardship. Apresentou o ISG, o Investor Stewardship Group and the 
Framework for U.S. Stewardship and Governance, e a web série  Founding Member Shares 
the Investor Stewardship Group’s Mission. Jaime (Hermes) informou que estão 
acompanhando internamente esse processo nos EUA e acreditam que lá a implementação 
dos princípios de stewardship parece estar mais diluída e focada em governança, 
provavelmente para atrair mais adesões.  
3. Nova versão do Código Holandês – o país já trabalhava com os princípios de 
stewardship, mas com a tendência mundial de consolidação desses princípios em formato 
de código, os holandeses estabeleceram a primeira edição do Dutch Stewardship Code.  
4. Relatório Russell Reynolds – o Presidente Executivo apresentou aos participantes do 
relatório da empresa de head hunter e de construção de conselhos de administração e 
fiscal. No documento, a Russell Reynolds cobra a adesão aos princípios de stewardship e 
citam o Código Amec de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais – 
Stewardship, e destacam os códigos britânico e japonês.  
5. ICGN - Global Stewarship Principles e Policy Priorities – o Presidente Executivo 
informou que existem diferenças entre o nosso código e o apresentado pela ICGN, tais 

https://www.isgframework.org/
https://boardroomresources.com/episode/founding-member-shares-investor-stewardship-groups-mission/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=59133162&_hsenc=p2ANqtz-9A_P4xnh0B7QEX6Dyc5FCKpL5mCfSx5Pg-_Wv3UAL9fJy7BaM2a_JvwH3RGMJ_v_E7K4n4Vx3qg4Mvny-70UgZch4O9Q&_hsmi=59133162
https://boardroomresources.com/episode/founding-member-shares-investor-stewardship-groups-mission/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=59133162&_hsenc=p2ANqtz-9A_P4xnh0B7QEX6Dyc5FCKpL5mCfSx5Pg-_Wv3UAL9fJy7BaM2a_JvwH3RGMJ_v_E7K4n4Vx3qg4Mvny-70UgZch4O9Q&_hsmi=59133162
https://www.eumedion.nl/en/news/institutional-investors-establish-the-first-edition-of-a-dutch-stewardship-code
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como, a concessão de certificados. A ICGN quer iniciar um processo de endorsement (não 
é necessário concordar com tudo o que está no documento para manifestar o apoio) tanto 
por parte dos investidores quanto por parte de entidades como a Amec. O Presidente 
Executivo afirmou que a Amec condicionará seu apoio público ao documento da ICGN à 
manifestação de que não adota todos os princípios. Informou, também, que o tema 
stewardship tem ganhado destaque cada vez maior no exterior, tanto que a Conferência 
mundial da ICGN de 2018, que será realizada em Londres, terá stewardship no nome do 
evento. O Presidente Executivo também apresentou a lista de prioridades da ICGN para 
2018, na qual a entidade alinha os comitês de trabalho a cada item destacado e já 
estabelecem metas a serem atingidas no ano.  
ICGN Policy Priorities 2018: 
1. Promoting long-term investment perspectives and sustainable value creation 
2. Making successful stewardship a reality 
3. Building effective boards amidst the changing boundaries of governance 
4. Protecting minority shareholder rights 
5. Seeking transparency through robust reporting, audit and metrics 
Afirmou que para o presente Grupo de Trabalho, o item mais relevante é o número 2 - 
Making successful stewardship a reality. 
6. Outros assuntos – Isabella fez menção a um documento encaminhado pelo presidente 
que aborda a não inclusão de companhias que não são one share one vote nos índices de 
mercado. O Presidente Executivo explicou que o engajamento dos investidores acerca do 
tema aumentou após o caso da Snapchat, quando foram obrigados a comprar as ações 
porque a companhia fazia parte de índices. Já há um movimento no sentido de retirar 
empresas que não apresentam o one share one, mas que o Brasil ainda não pode seguir 
essa tendência mundial. Jaime (Hermes) destacou que esse movimento é poderoso, mas 
que a responsabilidade de tratar o tema é da B3 e da CVM. O Presidente Executivo 
informou aos participantes que o tema será discutido na próxima reunião de Comissão 
Técnica da Amec, com o caso de mais um waiver da B3, agora para a Petrobras. A B3 
abriu mão do direito de voto do nível 2 para incluir Petrobras.  
7. (Pauta Permanente) Atualização sobre avanços e obstáculos dos signatários na 
implementação do Código – Mary (Funcef) informou que a equipe concluiu a 1ª etapa da 
cartilha, sob coordenação do Grupo de Trabalho da área de investimentos. Submeterão à 
verificação da Amec (apenas no sentido de interação e colaboração da associação) para 
então submeter à Diretoria da Funcef. Após essa etapa, avaliarão a adesão da Funcef à 
Amec. O Presidente Executivo se colocou à disposição para elucidar eventuais dúvidas 
sobre o processo de adesão à Amec. Pulo Sá (Fundação Cesp) informou que aderiam ao 
código recentemente e por isso estão implementando a parte operacional do processo para 
depois implementar a parte metodológica. Acerca das questões de sustentabilidade, já 
contrataram uma consultoria para atender aos princípios do PRI. Sobre a questão dos 
votos em assembleias, já iniciaram um trabalho conjunto com outra consultoria para uma 
triagem das assembleias que acontecerão e os prováveis temas a serem tratados. Com 
base nessas informações, o comitê decidirá em quais assembleias a Fundação Cesp 
participará e como votará. Paulo também manifestou interesse em conversar com Mary 
para verificar a experiência da Funcfe, que aderiu ao código há mais tempo. Mary se 
colocou à disposição. O Presidente Executivo destacou o café da manhã com os fundos 
de pensão, que a Amec realizará no dia 19/12. Um dos temas do evento é “Código de 
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Stewardship – evolução desde o lançamento e relevância para os fundos de pensão”. 
Paulo Sá informou que o selo de signatário do código já está publicado no site da Fundação 
Cesp e conforme avançarem no projeto, aplicarão o selo também nas assinaturas de e-
mail. Ana Paula (Bridge) afirmou que o programa de trabalho de stewardship está em fase 
de avaliação de prazos pelas áreas envolvidas e para verificar quais itens se aplicam a 
uma empresa de menor porte. Diana (Leblon) informou que o selo de signatário já está 
aplicado nas apresentações institucionais e que, em breve, aplicarão o selo também no 
site da empresa. Barbara (Claritas) comunicou que a empresa elaborou uma política 
socioambiental que está sob aprovação da diretoria da empresa. Após aprovações dos 
diretores, a política socioambiental será apresentada para a Amec. 
 
 
Em não havendo outros assuntos propostos pelos integrantes do grupo de trabalho, o 
Presidente Executivo confirmou a próxima reunião do grupo, no dia 07 de fevereiro, às 
11h. Ressaltou que essa será a última reunião antes do prazo para publicação dos 
relatórios de stewardship e que na ocasião será definido o calendário de reuniões de 2018. 
 
Assinaturas: 

Mauro Rodrigues da Cunha – Presidente Executivo______________________________ 
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Assessora de Comunicação: 
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