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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, 14 de setembro 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. 

Por videoconferência (São Paulo, Rio de Janeiro e Londres): Mauro Rodrigues da 
Cunha – Presidente Executivo da Amec; Alexandre Gazzotti (Itaú); Daniela da Costa e 
Michiel van Esch (Robeco); Daniela Zolko (Amec); Daphne Breyer (Banco do Brasil); 
Isabella Saboya (redatora do código Amec de Stewardship); Márcio Albuquerque (Petros) 
Jaime Gornsztejn (Hermes) e Paulo Sá (Fundação CESP). 
Convidado: Paulo Soares (Real Grandeza).  

•  Ata preparada por: Daniela Zolko Em: 14 de setembro de 2018  

PRINCIPAIS PONTOS DISCUTIDOS E DECISÕES DA REUNIÃO 

O Presidente Executivo deu boas – vindas a todos e informou que participa desta reunião 
extraordinariamente a partir do IBGC, onde é painelista sobre o tema remuneração em um 
evento do Instituto. Registrou ainda o convite à Fundação Real Grandeza para participar 
deste call, para que eles conheçam a dinâmica do Grupo de Trabalho e tenha a 
possibilidade de saber como se aplicam os princípios do Código Amec de Princípios e 
Deveres dos Investidores Institucionais – Stewardship na prática. O representante da Real 
Grandeza, Paulo Soares, identificou-se durante a conferencia Adicionalmente, o 
Presidente Executivo propôs que a reunião ocorresse extraordinariamente em inglês, 
tendo em vista a presença de Michiel van Esch, da Robeco. A proposta foi aprovada por 
unanimidade. 
 

1. Aprovação da ata da última reunião: o Presidente Executivo perguntou se os 
participantes da reunião teriam alguma consideração em relação a ata da última 
reunião. Em não havendo manifestações, considerou aprovada a ata. 
  

2. Estudo IA sobre remuneração: o Presidente Executivo solicitou aos participantes 
que leiam o 2018 Principles of Remuneration – clique aqui e acesse – no qual é 
apontado um aumento significativo nas propostas de remuneração que tiveram 
rejeição superior a 20% dos acionistas. . Afirma que o Brasil conseguiu avanços, 
mas ainda está distante do nível das discussões mundiais. O Presidente Executivo 
contou aos membros do Grupo de Trabalho sobre a apresentação do jornalista do 
Valor Econômico, Fernando Torres, na Comissão Técnica da Amec. Fernando 
demonstrou as inconsistências que localizou nas divulgações das remunerações de 
diferentes companhias. Por isso, a Amec passou a interagir com a CVM no sentido 

https://www.theinvestmentassociation.org/media-centre/press-releases/2017/ia-publishes-pay-principles-for-ftse-companies-ahead-of-2018-agm-season.html
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de contribuir para que as divulgações sejam mais claras e de fácil entendimento 
para o mercado. Jaime (Hermes) explicou que esse estudo foi uma solicitação do 
governo inglês para facilitar o engajamento e citou como exemplos a África do Sul 
e a Austrália, onde caso haja mais de 20% de votos contra a proposta de 
remuneração, a companhia é obrigada a promover o engajamento com os 
investidores, entender os motivos da rejeição e reportá-los. O Presidente Executivo 
informou que no evento em que participava no IBGC, o representante do Itaú relatou 
entender que ofertavam uma boa divulgação da política de remuneração até o dia 
que conversaram com investidores e foram informados que não, as informações 
apresentadas não atendiam as expectativas dos investidores.  
 

3. Viewpoint do ICGN sobre sucessão em conselhos: o Presidente Executivo 
indicou a leitura – clique aqui e acesse – do documento que foi aprovado na 
assembleia geral da ICGN em junho e que agora está disponível no site na 
organização. Para ele, ali são apontadas boas ideias, engajamento com 
investidores e, até mesmo, lacunas de habilidades a serem endereçadas. Um 
registro de fácil compreensão de como formar melhores conselhos de 
administração. Michiel (Robeco) ponderou que o Novo Mercado requer política de 
indicação, mas os demais níveis de listagem, não. O Presidente lembrou que as 
companhias do Novo Mercado devem atender também ao Código Brasileiro de 
Governança Corporativa. Porém, elas ainda estão muito formalistas, com uma 
tendência a fazerem divulgações não muito úteis para os investidores no deadline 
para entrega do Informe do Código, em 31.10.2018. Esse é, portanto, o momento 
adequado para o engajamento dos investidores para que alguma mudança possa 
ser implementada antes da divulgação. Daniela (Robeco) ressaltou que as 
companhias que não estão no Novo Mercado também entendem que não precisam 
divulgar a política de remuneração da administração. O Presidente Executivo 
acredita que o melhor caminho para solucionar a questão seria o engajamento dos 
investidores, estimulando uma alternativa que funcione na prática. 

 
4. CCGG E&G Guidance for Directors: o Presidente Executivo indicou a leitura – 

clique aqui e acesse - por entender que se trata de uma verdadeira lição de como 
produzir um documento útil tanto para conselheiros, quanto para investidores. 
Conseguiram transformar um tema difícil como E&S em algo tangível, utilizando, por 
exemplo, depoimentos. O CCGG é o congênere da Amec no Canadá. 
 

5. Atualização dos signatários: Márcio (Petros) informou que a Fundação passa por 
um processo de melhoria de sua governança e aderir ao Código Amec de Princípios 
e Deveres dos Investidores Institucionais – Stewardship – é parte disso. O 
Presidente Executivo se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. Paulo 
Sá (Fundação CESP) relatou que participaram de uma reunião com Petros, 
FUNCEF, Previ e BNDES que foi muito útil para aplicar os princípios do código na 
Fundação. Jaime (Hermes) relatou ao grupo que a Hermes endereça carta aos 
presidentes dos conselhos de administração das companhias investidas, 
comunicando as expectativas deles para o próximo ano. Nas edições anteriores, 
incentivaram a diversidade de gênero nos conselhos. A partir de agora, passarão a 

https://www.icgn.org/ensuring-effective-board-succession-planning
https://www.ccgg.ca/site/ccgg/assets/pdf/the_directors__e_s_guidebook.pdf
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usar o poder de voto como forma de pressão. Votarão contra a eleição/reeleição de 
chapas para o conselho sem participação de mulheres.  Se a eleição for individual, 
votarão contra o presidente do conselho e o coordenador do comitê de nomeação, 
se houver um, por falharem com seu dever fiduciário. Se a participação feminina for 
baixa, por exemplo só uma conselheira não-executiva, poderão apoiar a eleição em 
caráter excepcional, desde que a empresa tenha uma meta e prazo para aumentar 
a diversidade no conselho. Isso vai ser comunicado para os presidentes dos 
conselhos de todas as empresas do índice da B3 agora em setembro, em tempo 
para as empresas se mobilizarem para a próxima assembleia. Assim que a carta for 
pública, Jaime compartilhará com o Grupo de Trabalho. Daniela (Robeco) ponderou 
que a questão da diversidade deve ser tratada em todas as esferas da companhia 
e não apenas no conselho. Jaime (Hermes) concordou e disse que as 
recomendações de aplicar diversidade na companhia contemplam isso, mas que o 
poder por meio do voto só existe para os membros do conselho. Sobre diversidade, 
o Presidente Executivo citou a BR Malls, que apresenta metade da diretoria sendo 
formada por mulheres. Jaime elogiou a iniciativa, mas acredita que diversidade no 
conselho também seja necessária. Também ponderou que se a companhia já está 
nesse caminho, não há motivos para não estender ao conselho. Além da questão 
de diversidade nos conselhos, o documento traz, também, guidance sobre 
remuneração.  Há muita ênfase no compromisso de CEO e outros da C-suíte 
mantenham uma posição acionária expressiva na empresa.  Acham isso mais 
efetivo do que planos complexos de bônus baseados em formulas com várias 
métricas. Outra questão a ser tratada na carta é que o sistema de pratique ou 
explique só será efetivo se a companhia explicar qual estratégia utiliza em lugar da 
indicada no Código Brasileiro de Governança e de que forma ela contribui para a 
governança corporativa da companhia. O Presidente Executivo perguntou se ele 
julgava pertinente encaminhar essa carta também para a imprensa, a fim de 
potencializar a repercussão da iniciativa. Jaime afirmou que depois que o 
documento for público, essa estratégia pode ser adotada. Daphne (Banco do Brasil) 
afirmou que estão revendo todas as políticas internas para avançar com o trabalho 
de stewardship. Alexandre (Itaú) informou que a partir da adesão ao Código Amec 
de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais – Stewardship a regra é que 
votam em todas as assembleias de companhias em que possuem mais de 3% de 
participação. Anteriormente, esse número era de 5%. Além disso, no momento 
promovem engajamento com as companhias para buscar mais informações sobre 
questões ESG e incentivar melhores práticas de governança corporativa. 
 

Em não havendo outros assuntos propostos pelos integrantes do grupo de trabalho, o 
Presidente Executivo agendou a próxima reunião para o dia 19 de outubro de 2018, às 
11h, 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__________________________________________________________ 

 

 


