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Presidente

De: Tiago Rodrigues <tiago.rodrigues@aberdeen-asset.com>
Enviado em: quinta-feira, 21 de julho de 2016 19:52
Para: Presidente
Cc: Brunella Isper; Peter Taylor; Eduardo Figueiredo
Assunto: RE: CONSULTA PÚBLICA AMEC 01/2016

Mauro, 

 

Conforme falamos ontem durante a reunião do CT, temos mais algumas sugestões para o código. 

 

Com relação ao principio 7, recomendamos que o texto seja mais enfático sobre a necessidade dos aderentes de 

divulgar as atividades de stewarship. Isso ajudaria a AMCE a diferenciar aqueles que realmente adotam os princípios nas 

atividades de gestão, dando a AMEC uma figura regulatória de certa forma. Vemos esse principio com grande 

importância, já que a transparência é um elemento essencial para que os objetivos do código sejam efetivamente 

alcançados. Ou seja, que haja o monitoramento das atividades dos investidores. 

 

Nós também sugerimos que o cronograma de implementação seja detalhado de forma mais clara para incentivar a 

adesão ao código. Também seria interessante deixar claro se todos os membros da AMEC vão automaticamente aderir 

ao código e como será dada a adesão de investidores que não são associados.  

 

Muito obrigado. 

 

Atenciosamente, 

 

Tiago. 

 

From: Tiago Rodrigues  
Sent: Friday, July 15, 2016 7:25 PM 
To: Presidente (presidente@amecbrasil.org.br) 
Cc: Brunella Isper; Peter Taylor 
Subject: CONSULTA PÚBLICA AMEC 01/2016 
 

Boa noite, 

 

Nós da Aberdeen gostaríamos de contribuir com pequenas sugestões para o código de Stewardship, conforme 

detalhamos abaixo.  

 

Sugestões: 

 

Principio 2: Implementar mecanismos de administração de conflitos de interesses. Em linha com o código de 

Stewardship do Reino Unido, seria aconselhável a inclusão no texto de que conflitos de interesses devem ser 

identificados e caso necessário medidas remediadoras devem ser tomadas para mitigar conflitos. 

 

Principio 3: Considerar aspectos ASG nos seus processos de investimento e atividades de Stewardship. Ao invés de 

demandar que investidores analisem ASG como uma analise separada de riscos, sugerimos que a AMEC considere 

alterar o tom do texto para algo que direcione investidores a analisar todos os riscos que possam ameaçar a 

sustentabilidade dos negócios das empresas, incluindo aspectos de ASG. Ou seja, que investidores integrem ASG ao seu 

processo padrão de diligencia e que busquem entender se investidas fazem a gestão efetiva de riscos. 
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Atenciosamente, 

 

Tiago. 

Tiago Rodrigues de Lourenço 
Assistant Investment Manager 
Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda 
Tel: +55 11 3956 1107 
aberdeen-asset.com 

Find out how aspects of everyday life embody our philosophy at Aberdeen 
simplyaberdeen.com 
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