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Relatório da Amec analisa engajamento de
investidor no país
No Brasil, gestoras de investimento e participantes internacionais apresentam maior
envolvimento
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Coelho, presidente da Amec: “Lá fora, os fundos de pensão talvez sejam os investidores que têm o maior engajamento” — Foto: Leo
Pinheiro/Valor

O nível de engajamento de investidores institucionais nas empresas investidas no Brasil ainda
é maior entre as gestoras de investimento e participantes internacionais, segundo a
Associação de Investidores do Mercado de Capitais (Amec). “Lá fora, os fundos de pensão
talvez sejam os investidores institucionais que têm o maior engajamento. Aqui no Brasil essa
figura é invertida. As ‘assets’ estão puxando esse envolvimento”, disse o presidente da Amec,
Fábio Coelho.
A associação divulgou o Relatório de Stewardship, que elenca os princípios e deveres dos
investidores institucionais. De acordo com a associação, 85% dos investidores estrangeiros
participaram de assembleias de empresas em 2019, em comparação a apenas 45% dos
investidores brasileiros.
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O “stewardship” foi criado em 2012 na Inglaterra. No Brasil, o código foi lançado pela Amec em
2016. Atualmente são 21 signatários, sendo o mais recente a Previ, fundo de pensão dos
funcionários do Banco do Brasil, que aderiu em julho deste dano.
O tema se relaciona às práticas de engajamento dos investidores nas empresas em que
possuem participações, um tipo de ativismo no sentido de fazer interação com as companhias
e provocações que melhorem as práticas de governança e divulgação de informações. A ideia
é que cada instituição que adote o código torne público quais empresas que escolheram para
fazer o engajamento, não necessariamente todo o portfólio.
O engajamento não precisa ocorrer apenas na assembleia de acionistas e deve ser feito ao
longo de todo ano, disse Coelho. “Temos percebido uma evolução da profundidade com que
os temas são tratados. Nos primeiros anos, as ‘assets’ tinham dificuldade ou reserva sobre os
assunto que estavam sendo eventualmente tratados”, afirmou. Agora, assuntos como
sustentabilidade, por exemplo, estão entrando na pauta dos investidores institucionais para

cobrar posicionamento das empresas investidas. Alguns deles, como a gestora BlackRock, têm
posição global sobre o assunto.
Hoje são quatro fundos de pensão aderentes ao código da Amec. Além da Previ, participam
Petros (Petrobras), Funcef (Caixa) e Vivest (antes chamada de Funcesp, das empresas elétricas
de São Paulo). O viés de longo prazo dos fundos de pensão está em linha com as práticas de
engajamento. As fundações já aumentaram as práticas de governança e nos últimos anos
adotaram comitês de auditoria e de risco. Coelho foi superintendente da Previc, regulador dos
fundos de pensão, antes de assumir a Amec.
“Em alguns anos rapidamente os investidores institucionais no Brasil vão se familiarizar com as
práticas de relacionamento de governança corporativa e de posicionamentos públicos”, disse.
Se a tendência é ter ativos em carteira por anos ou até mesmo décadas, seria mais natural que
os investidores buscassem relacionamento de longo prazo com as investidas, diz Coelho.
“Existe um valor a ser extraído no longo prazo que advém do relacionamento. O que se busca
é melhorar a rentabilidade do portfólio por conta da melhoria da empresa e ainda gerando
um valor social relevante.”
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