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Novo desenho da alta liderança da Vale para acelerar 
atingimento dos objetivos estratégicos  
 
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2022 - A Vale (“Vale” ou a “Companhia”) avançou de forma 
significativa em sua agenda estratégica nos últimos anos. A Companhia se posiciona como líder na 
mineração sustentável e no fomento de soluções de baixo carbono, sempre mantendo sua disciplina 
e eficiência na alocação de capital. Nesse sentido, a Vale simplificou substancialmente seu portfólio, 
com foco exclusivo em negócios e geografias nos quais tem vantagens competitivas evidentes.  
 
Essa evolução garante maior atenção aos ativos principais, acelerando o aprimoramento e a inovação 
em produtos e soluções de alta qualidade para a transição energética global. Seguindo esses 
direcionamentos, os quais fortalecem a estratégia para a Vale do futuro, o Conselho de Administração 
da Companhia aprovou, na presente data, o novo desenho do Comitê Executivo.  
 
A Vice-Presidência Executiva de Soluções de Minério de Ferro, sob a liderança de Marcello Spinelli, 
é criada para acelerar o desenvolvimento de produtos e de soluções inovadoras em minério de ferro 
e o aperfeiçoamento da estratégia de marketing para nosso portfólio, com criação de valor substancial 
aos clientes, acionistas e sociedade no processo de descarbonização.  
 
Para acelerar a implementação do modelo de gestão Vale no negócio de Minério de Ferro, é criada 
a Vice-Presidência Executiva de Operações, sob a liderança de Carlos Medeiros. Com a gestão das 
operações de mineração, pelotização e logística, a área irá aprofundar a padronização de processos 
e promover mais segurança, estabilidade operacional, flexibilidade e eficiência crescentes para a 
produção da Vale.  
 
Para apoiar o desenvolvimento e a longevidade de nosso portfólio, é criada a Vice-Presidência 
Executiva de Projetos, sob a liderança de Alexandre Pereira. A área estará exclusivamente dedicada 
à implementação de projetos-chave ao plano estratégico da Vale. 
 
Para reforçar a segunda linha de defesa e o modelo de gestão de riscos da Companhia, além de 
seguir impulsionando a jornada de excelência técnica, é criada a Vice-Presidência Executiva Técnica. 
A área incorpora as atribuições da atual Vice-Presidência Executiva de Segurança e Excelência 
Operacional e recebe atribuições adicionais, como exploração mineral e inovação operacional, 
aumentando a concentração de competências técnicas. Rafael Bittar, atual Diretor de Geotecnia, 
assume a posição. Rafael juntou-se à Vale em 2019 e tem avançado com excelência no 
aprimoramento do modelo de gestão de barragens e rejeitos da Vale.  Engenheiro civil e geotécnico 
com cerca de 20 anos de experiência em mineração, tem conhecimento robusto sobre operações e 
gestão geotécnica.   
 
Nesse contexto, a Vice-Presidência Executiva de Estratégia e Transformação de Negócios é extinta 
e Luciano Siani Pires deixa a Companhia em janeiro de 2023. Atuando na Vale desde 2008, com 
diferentes desafios em múltiplas áreas, incluindo a posição de Vice-Presidente Executivo de Finanças 
e Relações com Investidores (2012-2021), Luciano foi responsável pelo desenho da estratégia da 
Vale para os próximos 20 anos. A Companhia agradece ao Luciano pelos serviços de alta relevância, 
prestados sempre com alto nível, postura ética e amizade, os quais geraram muito valor para a 
Companhia, e lhe deseja sucesso na nova etapa profissional. 
 
Além dessas alterações estruturais, outros ajustes de responsabilidade do Comitê Executivo foram 
aprovados. Com isso, a Vale continuará avançando na entrega de seus objetivos estratégicos, com 
uma atuação mais eficiente, competitiva e efetiva.  
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“Quero agradecer ao Luciano pelos serviços prestados à Vale. Ao Conselho de Administração, 
agradeço o apoio com o aprimoramento dos papéis e responsabilidades do Comitê Executivo. Estou 
certo de que o novo desenho do Comitê Executivo dará à Companhia a agilidade e o foco necessários 
para capturar as oportunidades trazidas pela revolução energética, com criação e compartilhamento 
de valor no longo prazo para os nossos stakeholders. Desejo todo o sucesso aos membros do Comitê 
Executivo em suas novas atribuições”, disse Eduardo Bartolomeo, Presidente da Vale. 
 
O organograma a seguir reflete o novo desenho do Comitê Executivo. 
 

 
 

Gustavo Duarte Pimenta 

Diretor Executivo de Relações com Investidores 
 
 

 

 
Para mais informações, contatar: 

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

Luciana Oliveti: luciana.oliveti@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.   


