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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, 11 de maio de 2018, 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 por 
videoconferência (São Paulo, Rio de Janeiro e Londres): Daniela da Costa (Robeco); 
Daphne Breyer (Banco do Brasil);Jaime Gornsztejn (Hermes); Paulo Sá (Fundação CESP); 
Renato Eid e Alexandre Gazzotti (Itaú); Ricardo Magalhães (Argucia); Bruno Aranha 
(BNDESpar); Luzia Hirata (Santander). 

•  Ata preparada por: MRC Em: 11 de maio de 2018  

PRINCIPAIS PONTOS DISCUTIDOS E DECISÕES DA REUNIÃO 

O Presidente Executivo apresentou suas escusas sobre as dificuldades técnicas que 
atrasaram o envio da pauta e da documentação de apoio, que foram decorrentes da 
mudança de provedor de email da Amec. Na sequência, deu boas-vindas aos participantes 
e iniciou a reunião. 
 

1. Aprovação da ata da reunião anterior: o Presidente Executivo relatou que a ata 
já se encontra disponível no site da Amec (seção Stewardship), mas que a falta de 
envio tempestivo aos presentes prejudicaria a aprovação da mesma nesta reunião. 
Convencionou-se que a minuta seria enviada aos signatários depois da reunião e, 
caso não houvesse objeções em 48 horas, seria considerada aprovadao. 

 
2. Atualização dos signatários sobre o relatório de 2017 : O Presidente Executivo 

relatou que já recebemos a maioria dos relatórios devidos referentes ao ano de 
2017, com a exceção de Itaú Asset, Leblon Equities e Victoire. Renato Eid (Itaú) 
disse que seu relatório já estava praticamente pronto, e que seria submetido à Amec 
até o final de maio. Ricardo Magalhães (Argúcia) questionou sobre o formato de 
alguns relatórios, que estariam mais dentro do conceito de cartilha. O Presidente 
Executivo esclareceu que, de acordo com a postura de enforcement da Amec, tem 
feito apenas análises informais sobre o que foi publicado, com conversas pontuais 
com alguns signatários. De qualquer maneira, já era esperado que o primeiro ciclo 
representasse apenas um passo inicial no desenvolvimento da cultura de 
Stewardship no Brasil, e portanto a expectativa seria de que os relatórios futuros 
apresentem evoluções positivas. 
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3. Regulamento do Código – aprovação e entrada em vigor: O Presidente 
Executivo lembrou que o prazo para comentários ou objeções ao Regulamento de 
Análise de Conformidade do Código de Stewardship expirou no dia 08.05, sem 
qualquer objeção recebida. Dessa forma, o Regulamento já passa a vigorar, 
formalizando a política de enforcement da Amec. Ricardo Magalhães (Argúcia), 
indagou se o termo “relatórios consecutivos” no Artigo 10 do Regulamento se 
referiria a relatórios a partir de 2021 ou a partir de 2017. O Presidente Executivo 
esclareceu que, uma vez que não haverá classificação de relatórios antes de 2021, 
o termo necessariamente se refere ao período que inicia em 2021. 
 

4. Discussão sobre cultura corporativa – Cartica: O Presidente Executivo fez 
menção a um texto elaborado pela Cartica sobre cultura corporativa, que pode ser 
muito útil para os signatários em suas reflexões internas sobre Stewardship. Tendo 
em vista as dificuldades técnicas supracitadas, o documento não foi recebido pelos 
signatários, pelo que será enviado na sequência. 
 

5. Recomendações sobre Deveres Fiduciários – ICGN: Na mesma linha, o 
Presidente Executivo fez menção a minuta de documento que está sendo preparado 
pelo ICGN, com recomendações sobre o tratamento de deveres fiduciários por parte 
de investidores. O documento deve ser submetido à assembleia do ICGN, que 
ocorrerá no final de junho. Também será circulado aos participantes no final da 
reunião. 
 

6. Global Stewardship Awards – ICGN: O Presidente Executivo comentou o 
lançamento pelo ICGN de uma nova premiação focada em Stewardship. Serão 
conferidos prêmios a um Champion, ou seja, indivíduos que colaboraram pela causa 
de Stewardship no mundo e aos melhores disclosures de práticas de Stewardship. 
A primeira premiação será concedida em Londres, em Dezembro de 2018. 
 

7. Consulta MSCI: O Presidente Executivo comentou as últimas evoluções sobre a 
consulta pública do MSCI. Disse que Blackrock e CII já publicaram suas respostas, 
além do posicionamento formal sobre o tema do ICGN. A Amec publicou artigo 
sobre o tema em janeiro, que será circulado, e está debatendo eventual resposta 
direta no seu Conselho Deliberativo. 

  
 
Em não havendo outros assuntos propostos pelos integrantes do grupo de trabalho, o 
Presidente Executivo agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. 
 
Assinaturas: 

Mauro Rodrigues da Cunha – Presidente Executivo______________________________ 

Participantes: 

 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

Assessora de Comunicação: 

Daniela Zolko__________________________________________________________ 

 


