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Presidente

De: renato chaves <renatopchaves@yahoo.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 18 de julho de 2016 20:28
Para: Presidente
Assunto: CONSULTA PÚBLICA AMEC 01/2016

Princípio 4: Monitorar emissores de valores mobiliários investidos Os investidores institucionais 
devem monitorar os emissores de valores mobiliários investidos  
 
Orientação Os investidores devem definir seu engajamento com os emissores de valores mobiliários 
investidos, delineando se, quando e como se comunicarão com os mesmos buscando 
posicionamento claro e adoção de medidas cabíveis em relação às questões-chave. Deve haver 
definição sobre a evolução do conhecimento dos investidores sobre as questõeschave dos 
emissores de valores mobiliários. Exemplos de questões-chave são: estratégia, remuneração e 
política de sucessão dos administradores, mapeamento e monitoramento dos riscos incorridos nas 
atividades corporativas e políticas ASG. A interação entre investidores institucionais e emissores de 
valores mobiliários deve ser evidenciada em documentos internos 
 
    SUGESTÃO: sugiro incluir "os investidores devem incentivar a adoção de mecanismos amplos de 
comunicação entre os investidores e os emissores de valores mobiliários, como por exemplo o 
CHAT no período que antecede as assembleias. Por outro lado, as reuniões reservadas devem ser 
desestimuladas 
     JUSTIFICATIVA: reduz o risco de benefício a grandes investidores, mesmo que por acidente. 
 
 
 
Princípio 5: Ser ativos e diligentes no exercício dos seus direitos de voto Os investidores 
institucionais devem exercer seus direitos de voto nos emissores de valores mobiliários sendo ativos 
e diligentes. Os votos devem ser reportados adequadamente, assim como as justificativas para seu 
não exercício. 
 
    SUGESTÃO: os IIs devem incluir a prática de divulgação de todos os votos proferidos em seus 
normativos internos, com periodicidade mínima trimestral.  
    JUSTIFICATIVA: mais assertividade sobre compromissos/prazos  
 
 
 
Princípio 6: Definir critérios de engajamento coletivo Os investidores institucionais devem criar 
condições de engajamento coletivo com outros investidores quando apropriado 
 
    SUGESTÃO: excluir o trecho "Os Investidores institucionais devem definir em que situações 
considerarão agir em conjunto com outros detentores dos valores mobiliários investidos, 
esclarecendo se terão papel ativo ou passivo nesta inteiração". INCLUIR "Os Investidores 
institucionais devem divulgar regularmente, juntamente com os votos proferidos, todas as situações 
onde agiram em conjunto com outros detentores dos valores mobiliários investidos, esclarecendo se 
tiveram papel ativo (buscando apoio) ou passivo (tendo recebido solicitação de apoio) nessas 
interações. 
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     JUSTIFICATIVA: é impossível definir previamente as situações. Avalio que é melhor criar o 
compromisso de divulgação. 
 
Abs  
Renato Chaves 


