
 

Comunicado ao 

Mercado 

 

 

 

Vale instala Comitê de Nomeação para a Assembleia Geral 
Ordinária 2023 
 
Rio de Janeiro, 26 de maio de 2022 – O Conselho de Administração da Vale S.A (“Vale” ou a 
“companhia”) deliberou a instalação do Comitê de Nomeação para assessorar, a partir de junho de 
2022, o processo de eleição do órgão colegiado, que ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária 
(“AGO”), com realização prevista para abril de 2023. 
 
Cabe ao Comitê de Nomeação propor ao Conselho de Administração melhorias relacionadas à 
estrutura, ao tamanho e à composição deste colegiado, além de recomendar as competências, as 
experiências e a diversidade de perfis de potenciais candidatos(as) a membros do Conselho, para 
que a Vale se beneficie da pluralidade de argumentos e de um processo de tomada de decisão com 
qualidade e segurança, em conformidade com as leis, a ética e as melhores práticas de governança 
corporativa.  
 
Compete ao Comitê de Nomeação, também, identificar, selecionar e recomendar potenciais 
candidatos(as) a membros do Conselho, cujos nomes serão avaliados pelo Conselho de 
Administração, a fim de que sejam submetidos, a critério deste, para eleição na AGO. Cabe ao Comitê 
de Nomeação elaborar e manter atualizado o plano de sucessão do Conselho de Administração. 
 
O Comitê de Nomeação é composto por 4 membros, todos integrantes do Conselho de Administração 
e sob a coordenação de seu Presidente, com maioria independente, nos termos do respectivo 
regimento interno, o qual foi ajustado nesta ocasião, por deliberação do Conselho de Administração, 
e que se encontra disponível para consulta em www.vale.com/investidores.  
 
A composição do Comitê privilegia o conhecimento dos desafios da Vale na operação de seus 
negócios e no alcance de seus objetivos estratégicos, que incluem a liderança em mineração 
sustentável e uma maior diversidade de seu corpo funcional. Também toma proveito de uma visão 
ampla sobre a dinâmica do colegiado e de seus processos de gestão de riscos e de tomada de 
decisão para a melhoria contínua da governança da companhia.  
 
Ficam eleitos os seguintes membros: 
 
1. José Luciano Duarte Penido: membro independente e coordenador do Comitê de Nomeação. O 

Sr. Penido é membro independente (desde maio de 2019) e Presidente do Conselho de 
Administração (desde maio de 2021), membro independente do Comitê de Pessoas, Remuneração 
e Governança (desde maio de 2021) e membro independente do Comitê de Sustentabilidade 
(desde maio de 2021) da Vale, onde também ocupou os cargos de Coordenador Independente do 
Comitê de Nomeação (de janeiro a abril de 2022), de Coordenador do Comitê de Sustentabilidade 
(de maio de 2019 até abril de 2021) e de membro do Comitê de Excelência Operacional e Risco 
(de maio de 2019 até abril de 2021). Suas principais experiências profissionais nos últimos 5 anos 
incluem: (i) Presidente do Conselho de Administração da Fibria Celulose (entre setembro de 2009 
e janeiro de 2019), companhia aberta do ramo de florestas plantadas e de produção de celulose e 
papel; (ii) Membro independente do Conselho de Administração (de maio de 2017 a abril de 2019) 
do Banco Santander Brasil, instituição financeira de capital aberto; (iii) Membro independente do 
Conselho de Administração da Copersucar S.A. (de maio de 2013 a junho de 2021), companhia 
fechada do setor de logística e de comercialização de açúcar e etanol; (iv) Membro independente 
do Conselho de Administração da Química Amparo Ypê (de maio de 2013 a dezembro de 2019), 
companhia fechada do ramo de produção e comercialização de produtos de limpeza do lar; e (v) 
Membro independente do Conselho de Administração e do Comitê de Talentos Humanos do Grupo 
Algar S.A. holding familiar com negócios em telecomunicações, farming, hotelaria e entretenimento 
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(desde 2015). Graduou-se em Engenharia de Minas pela Escola de Engenharia da Universidade 
Federal de Minas Gerais (em dezembro de 1970). 
 

2. Daniel Andre Stieler: membro não independente do Comitê de Nomeação. O Sr. Stieler é membro 
do Conselho de Administração da Vale (desde novembro de 2021), onde ocupa também o cargo 
de Membro não independente do Comitê Financeiro (desde novembro de 2021) e já ocupou o cargo 
de Membro não independente do Comitê de Nomeação (de janeiro a abril de 2022). Experiência 
profissionais nos últimos 5 anos: (i) Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco 
do Brasil - PREVI (desde junho de 2021); (ii) Diretor Superintendente (de janeiro a junho de 2021) 
do Economus Instituto de Seguridade Social, entidade de previdência complementar, onde também 
atuou como Presidente do Conselho Deliberativo (de julho de 2020 a janeiro de 2021) e como 
Membro do Conselho Fiscal (de junho de 2016 a julho de 2020); (iii) Membro do Conselho de 
Administração da Alelo S.A., companhia brasileira de soluções e serviços (de abril de 2020 a abril 
de 2022); (iv) Membro do Conselho de Administração (de abril de 2020 a outubro de 2021) da Livelo 
S.A., empresa do setor de benefícios, gestão de despesas corporativas e incentivos; (v) Diretor 
Estatutário de Controladoria (de julho de 2019 a janeiro de 2021) do Banco do Brasil S.A., banco 
comercial; (vi) Membro do Conselho Consultivo e de Finanças do Banco Votorantim S.A. (de 
outubro de 2016 a outubro de 2019); (vii) Membro da Comissão de Assuntos Contábeis de 
Instituições Financeiras da Federação Brasileira de Bancos - Febraban (de 2009 a 2019); (viii) 
Gerente Executivo da Gerência de Evidenciação Contábil do Conglomerado Banco do Brasil na 
Diretoria Contadoria do Banco do Brasil S.A. (de março de 2009 a junho de 2019); (ix) Membro do 
Conselho Deliberativo da Universidade Corporativa da Previdência Complementar – UniAbraap, 
previdência complementar (de fevereiro a junho de 2021); (x) Membro do Conselho Deliberativo da 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP (desde 
julho de 2021); (xi) Membro do Conselheiro de Administração da Tupy S.A. (desde abril de 2022). 
Graduou-se em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM em 
setembro de 1989, conclui pós-graduação em Administração Financeira pela Fundação Getúlio 
Vargas – FGV em novembro de 1998, MBA em Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas – FGV em 
novembro de 2000, e MBA em Contabilidade pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras - FIPECAFI em outubro de 2003. 
 

3. Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira (Ollie): membro independente do Comitê de Nomeação. 
O Sr. Oliveira é membro independente do Conselho de Administração da Vale (desde maio de 
2021), onde também foi nomeado aos cargos de Coordenador Independente do Comitê de 
Auditoria e membro independente do Comitê de Pessoas, Remuneração e Governança, com 
eleição em maio de 2021 e cargo ocupado a partir de agosto de 2021. Suas principais 
experiências profissionais nos últimos 5 anos incluem: (i) membro independente Sênior do 
Conselho de Administração da Antofagasta PLC, companhia aberta do ramo de recursos 
naturais e mineração (entre outubro de 2011 e agosto de 2021); (ii) membro independente 
Sênior do Conselho de Administração da Polymetal International PLC, companhia aberta do 
ramo de mineração de ouro e prata (de abril de 2018 a março de 2022); e (iii) membro 
independente do Conselho de Administração na Blackrock World Mining Investment Trust PLC, 
empresa britânica da área de investimentos em mineração (entre fevereiro de 2020 e julho de 
2021). Formou-se em Contabilidade e Economia de Negócios pela Universidade de Natal-
Durban, na África do Sul, em dezembro de 1973, onde também concluiu especialização em 
Teoria da Contabilidade em dezembro de 1975. Concluiu também especializações em 
chartered accountant e chartered management accountant pelo Institute of Chartered 
Accountants da África do Sul (em agosto de 1978) e Institute of Chartered Management 
Accounts do Reino Unido (em outubro de 1988). 

 
4. Marcelo Gasparino da Silva: membro independente do Comitê de Nomeação. O Sr. Gasparino é 

membro independente do Conselho de Administração (desde abril de 2020) da Vale, onde também 
ocupa os cargos de membro independente do Comitê de Excelência Operacional e Risco (desde 
maio de 2021) e Coordenador Independente do Comitê de Sustentabilidade (desde maio de 2021), 
onde exerceu, ainda, os cargos de membro do Comitê de Sustentabilidade (entre junho de 2020 e 
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abril de 2021), membro suplente independente do Conselho de Administração (entre maio de 2019 
e abril de 2020) e de membro suplente do Conselho de Administração (entre maio de 2016 e abril 
de 2017). Graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina em janeiro de 1995, 
concluiu pós-graduação em Administração Tributária Empresarial pela Fundação ESAG – ÚNICA 
em 2000. Possui treinamento executivo em fusões e aquisições na London Business School, e no 
CEO FGV (IBE/FGV/IDE). Professor da Fundação ENA – Escola de Governo para certificação de 
administradores de empresas estatais e sociedades de economia mista. É Conselheiro de 
Administração Certificado por Experiência (CCA+) pelo Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa – IBGC desde 2010.  
 

O Comitê de Nomeação foi criado pela Vale em 2020 em apoio à transição da companhia para uma 
estrutura societária com capital disperso e como etapa evolutiva do modelo de governança da Vale, 
em adequação ao Regulamento do Novo Mercado, em atendimento a demandas de investidores e 
alinhado a melhores práticas internacionais. 
 

Gustavo Duarte Pimenta 

Diretor Executivo de Relações com Investidores 
 
 

 

 
Para mais informações, contatar: 

Vale.RI@vale.com 
Ivan Fadel: ivan.fadel@vale.com 

Andre Werner: andre.werner@vale.com 
Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com 

Samir Bassil: samir.bassil@vale.com 
 
 

Esse comunicado pode incluir declarações que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações 
quando baseadas em expectativas futuras, envolvem vários riscos e incertezas. A Vale não pode garantir que tais declarações venham a ser 
corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) países onde temos operações, principalmente Brasil e Canadá, (b) economia 
global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência à produção industrial global, que é cíclica por natureza, e 
(e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar 
resultados diferentes daqueles estimados pela Vale, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na U.S. 
Securities and Exchange Commission – SEC em particular os fatores discutidos nas seções “Estimativas e projeções” e “Fatores de risco” no 
Relatório Anual - Form 20F da Vale.   


